
Offerte Lenderink Tonzon 

 
From: info@lenderinkbouwadvies.nl 
Sent: Wednesday, May 15, 2019 9:12 PM 
To: 'Jeroen Visser' 
Subject: RE: Betreft: aanvraag offerte vloerisolatie 
  

Beste Jeroen Visser, 

  

Nogmaals bedankt voor uw aanvraag aangaande vloerisolatie. 

Wij zijn sinds 2010 officieel dealer en montagebedrijf van Tonzon 

vloeriolatie. 

In de afgelopen 9 jaar hebben wij ongeveer 600 vloeren geïsoleerd met 

Tonzon vloerisolatie naar volle tevredenheid van onze klanten. 

  

In de bijlagen die u mij stuurt wordt gevraagd naar prijzen voor arbeid en 

materialen, echter werken wij volgens de richtlijnen van Tonzon waarbij een 

all-in prijs wordt aangeboden voor het compleet isoleren van de vloer. 

Deze richtprijzen staan op de website van Tonzon, 

Wij bekijken elk vloer in de kruipruimte waarna wij een aanbieding doen, dit 

is zeker van toepassing in Assendorp omdat daar geen enkele situatie 

hetzelfde is. 

  

Oppervlak Richtprijs 

25 m² € 1.270,- 

30 m² € 1.375,- 

35 m² € 1.495,- 

40 m² € 1.650,- 

45 m² € 1.795,- 

50 m² € 1.920,- 

55 m² € 2.065,- 

60 m² € 2.220,- 

61-100 m² € 37,-/m² 

vanaf 101 m² € 36,50/m² 

    

Bij een diepte minder dan 45 cm rekenen wij een toeslag van 10% 

  

Ik heb overleg gehad met Tonzon gehad en deze gaven aan deze manier van 

offreren aan te houden. 



Wel mogen wij een staffelkorting toepassen als er minimaal 10 bewoners 

meedoen. 

  

De staffelkorting ziet er als volgt uit; 

  

5 tot 10  deelnemers, 5% korting 

11 tot 20 deelnemers, 10 % korting 

21 tot heel Assendorp 15 % korting 

  

Verder bieden wij geen vloerrenovatie aan, u kunt hiervoor een andere 

aanbieder benaderen. 

  

Graag doen wij mee met de informatieavond op 25 juni, we kunnen 

iedereen uitleg geven over de werking van Tonzon vloerisolatie. 

  

Ik hoop dat je ik voldoende informatie heb gegeven, zo niet dan hoor ik het 

graag van je! 

  

  

  

Met vriendelijke groet,   Otto Lenderink 
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