Keuzelijst erfverharding

September 2019

In samenwerking met GL-infra bieden wij u hierbij geheel vrijblijvend een aantal keuzemogelijkheden aan voor
wat betreft erfverhardingen ter plaatse van oprit, looppad en terras van uw nieuwe woning.
De erfverhardingen kunnen naar eigen smaak worden ingevuld door een keuze te maken uit drie verschillende
materiaalsoorten:


Kunststof tegels met een splitvulling



Beton tegels 500x500x50 mm, kleur antraciet zonder velling kant (afgeschuinde kant)



Betonnen straatsteen Dikformaat, soort Strack Stone.

Onderstaande afbeelding laat zien met welke posities en oppervlakten is gerekend in deze projectaanbieding.
Elk perceel heeft ongeveer de zelfde afmeting voor wat betreft de verharding.


Het looppad heeft een oppervlakte van ca. 45 m2



Het parkeergedeelte/ oprit heeft een oppervlakte van ca. 55 m2.
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Opties looppad en terras
Optie 1.

Kunststof tegel met steenslag vulling

Prijs € 2.950,-

De kunststoftegels worden aangelegd op een zandbed van 0,30 m zand.
Vulling van de kunststof tegel bestaat uit steenslag/ split.

Optie 2.

Betontegel 500x500 x50 mm kleur antraciet
-

Prijs € 2.629,-

De betontegels worden gelegd op een zandbed van ca. 0.30m dik.
Deze betontegels hebben geen velling kant waardoor het een strak aanzicht geeft.
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Optie 3.

Betonnen straatstenen Dikformaat in elleboogverband
€ 3.699,--

Prijs

De betonnen straatsteen wordt gelegd op een zandbed van ca. 0,30m zand.
Als uitgangspunt voor deze verharding is gekozen voor het soort “Strack Stone”.
Rond het straatwerk wordt een betonband gezet als opsluiting.
Het formaat is een dikformaat met een afmeting van 70x200 mm.

Opties oprit
Optie 1.

Betonnen straatsteen Dikformaat in keperverband (visgraat)
Prijs € 4.669,-Het oprit van straatsteen wordt gelegd op een fundatie van menggranulaat.
Op deze fundatie wordt een straatlaag van zand aangebracht,
waarop de straatstenen worden gelegd.
Rond het straatwerk wordt een betonband gezet als opsluiting.
Voor deze verharding is gekozen voor het soort “Strack Stone”.
Het formaat is een dikformaat met een afmeting van 70x200 mm.
Optie 2.

Kunststof tegel met steenslag vulling

Prijs € 3.875,-

De kunststoftegels worden aangelegd op een fundatie van menggranulaat.
Op deze fundatie wordt een straatlaag van zand aangebracht,
waarop de kunststof tegels worden gelegd.
Vulling van de kunststof tegel bestaat uit steenslag/ split.

Uitgangspunt voor genoemde prijzen:
Genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.;
- Bedragen zijn gebaseerd op gecombineerde uitvoering (oprit en voetpad);
Betontegelverharding is niet toepasbaar voor de verharding t.p.v. het oprit.
-
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