OFFERT
A11234

Datum: 2020-12-20
Vår referens: Sebastian Borglin
Er referens: David Edgerton Brf fagotten

Henda Entreprenad AB
Org.nr. 556674-4276
Tullstorpsvägen 108
232 91 Arlöv
Telefon 040-493930
info@henda.se
www.henda.se

Objekt: Brf Fagotten
Vi tackar för er förfrågan och har härmed nöjet att offerera er.
Säkerhets paket.
Pris: 5564 kr, inklusive mervärdesskatt
Pris efter ROT: 4636 kr inklusive mervärdeskatt
Arbetet påbörjas enligt överenskommelse.

Priset ovan avser arbeten enligt nedan.
-

Ny spanjolett + slutbleck

-

Montering av plåt vid spegel (Sparkskydd på dörr)

-

Secustrip alternativt Brytbleck

Reservationer och förtydliganden.
-

Vid montering av secustrip måste tillräcklig plats finnas mellan dörr och dörrsmyg. Om detta
inte är möjlig monteras ett 300mm brytbleck, då avgår det 300 kr ink moms från offererat
pris.

ABS 09 /Konsumenttjänstlagen gäller för samtliga utförda arbeten.
Resor, transporter och deponi ingår om inget annat anges.
Arbeten som ej ingår i offerten.
Arbeten som ej nämns ovan
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Önskar ni att vi ansöker om ROT-avdrag åt er?
☐ JA – jag vill att ni
ansöker om ROT-avdrag.
☐ NEJ – jag vill inte att ni
ansöker om ROT-avdrag.

Vi kan åta oss att ansöka om ROT-avdrag för er räkning.
Om ni önskar att vi ansöker om ROT-avdrag åt er vill vi att ni kryssar ”JA” i
formuläret till vänster och att ni fyller i efterfrågad information på sista sidan i den
här offerten.
Vi vill förtydligande veta om vi ska ansöka om ROT-avdrag för er räkning i
samband med er beställning.
Ni kan givetvis själv ansöka om ROT-avdrag på Skatteverket.
Om ni väljer att vi ska ansöka om ROT-avdrag åt er gäller.
Parterna är överens om att avtalat arbete ska utföras med ROT-avdrag.
Entreprenören gör avdrag för skattereduktion på priset för arbete (gäller inte
material och övriga kostnader) enligt gällande lagstiftning.
Beställaren är skyldig att på begäran uppvisa ett intyg från Skatteverket som
visar hur mycket av skattereduktionen som beställaren utnyttjat under året.
Beställaren är skyldig att betala återstående arbetskostnad till entreprenören om
Skatteverket helt eller delvis inte medger utbetalning efter entreprenörens
ansökan eller återkräver redan utbetalt skattereduktionsbelopp.

Plats för ROT-kalkyl

ROT-grundande kostnad (inkl moms)
ROT-avdrag (inkl moms)

3093,75
928,13

Att betala vid ROT
Total kostnad inkl moms
ROT-avdrag
Att betala inkl moms

5564,25
-928,13
4636,13
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Henda Bygg AB debiterar för tillkommande arbeten (inkl moms).
Timkostnad: 619 kr
Bilersättning: 120 kr/mil
Tillkommande material redovisas separat.
Betalningsvillkor: 15 dagar.
Påminnelseavgift á 60 kronor och lagstadgad dröjsmålsränta utgår vid försenad betalning.
Om priset överstiger 40.000 kronor inklusive moms har vi rätt att a conto-fakturera 90% av upparbetad kostnad månadsvis.

Offert giltig Till 210228.
Vi emotser tacksamt er beställning
Med vänliga hälsningar
Henda Bygg AB

Sebastian Borglin

Härmed godkänner jag er offert. (Samtliga uppgifter märkta med * måste anges för att beställningen ska vara
giltig.)

Namn*:

Personnummer*:

Datum* / Underskrift*:

Jag vill gärna få fakturan med e-post:
(Ange en e-postadress)

Uppgifter för ansökan om ROT-avdrag.
Fastighets-/Bostadsrätts-/Lägenhetsbeteckning:
Bostadsrättsföreningens organisationsnummer:
Medsökandes namn och personnummer:
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