
Het materiaalpakket kunt u bij ons bestellen voor € 295,— per pakket incl. BTW. 
 
U kunt uw bestelling aan ons doorgeven middels het bestelformulier op de achterzijde. Het in-
gevulde bestelformulier kunt u mailen aan vmbo@tectum.nl. Na ontvangst sturen wij u een be-
vestiging en factuur. Het bestelde materiaal wordt binnen 14 dagen na betaling van de factuur 
aan u verzonden. 

Materiaalpakket praktijkopdracht 'aanbrengen dakbedekking' Materiaalpakket praktijkopdracht 'aanbrengen dakbedekking' Materiaalpakket praktijkopdracht 'aanbrengen dakbedekking'    

z.o.z. 

Materiaal voor een kwart plat dak* Netto Bruto 

Dampremmer (Wédédefend Alu. ZK) 5 m2 7 m2 

Isolatieplaten (100 x 120 cm) 3 platen  

1e laag (Wédébase) 3 m2 5 m2 

Schroeven 160 mm 30 stuks  

Volgplaatjes 30 stuks  

Kantstroken zelfklevend (Wédémec ZK) 3 m2 5 m2 

Toplaag (0,5 m2 over) 6 m2 9 m2 

Asfaltnagels 50 stuks  

Handschoenen (5 paar) 5 stuks  

Diversen   

*  Wij leveren enkel het totaalpakket. De  
 pro ducten kunnen niet los worden besteld. 
 Overgebleven materiaal kan niet worden  
 geretourneerd. 



Aantal materiaalpakketten à € 295,— incl. BTW:   

Bestelformulier materiaalpakket praktijkopdracht 'aanbrengen dakbedekking'Bestelformulier materiaalpakket praktijkopdracht 'aanbrengen dakbedekking'Bestelformulier materiaalpakket praktijkopdracht 'aanbrengen dakbedekking'   

Contactgegevens  

VMBO-school  

Contactpersoon  □ de heer    □ mevrouw  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

  

Factuuradres  

Straat  

Huisnummer  

Postcode  

Plaats  

  

Afleveradres (indien anders dan factuuradres) 

Straat  

Huisnummer  

Postcode  

Plaats  

  

Ondertekening 

Plaats Datum Naam Handtekening 

 _________________   __________________   _____________________   ____________________  

Dit formulieren sturen naar: 

TECTUM voor Dakvakmanschap 

Antwoordnummer 2457, 3430 VB Nieuwegein 

of vmbo@tectum.nl 



De gereedschapset* bestaat uit: 
 
 Haakmes 

 Breekmes 

 Aandrukrol breed 

 Koperroller 

 Staalborstel 

 Föhn en föhnbek incl. koffer 

 Slaglijn 

 Poeder 

 Teeroplosser 

Gereedschapset praktijkopdracht 'aanbrengen dakbedekking'Gereedschapset praktijkopdracht 'aanbrengen dakbedekking'Gereedschapset praktijkopdracht 'aanbrengen dakbedekking'   

z.o.z. 

*  Wij leveren enkel de complete set. De producten kunnen niet los worden besteld.  

De gereedschapset kunt u bij ons bestellen voor € 525,— per set incl. BTW. 
 
U kunt uw bestelling aan ons doorgeven middels het bestelformulier op de achterzijde. Het in-
gevulde bestelformulier kunt u mailen aan vmbo@tectum.nl. Na ontvangst sturen wij u een be-
vestiging en factuur. De bestelde gereedschapsets worden binnen 14 dagen na betaling van de 
factuur aan u verzonden. 



Aantal gereedschapsets à € 525,— incl. BTW:   

Bestelformulier gereedschapset praktijkopdracht 'aanbrengen dakbedekking' Bestelformulier gereedschapset praktijkopdracht 'aanbrengen dakbedekking' Bestelformulier gereedschapset praktijkopdracht 'aanbrengen dakbedekking'    

Contactgegevens  

VMBO-school  

Contactpersoon  □ de heer    □ mevrouw  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

  

Factuuradres  

Straat  

Huisnummer  

Postcode  

Plaats  

  

Afleveradres (indien anders dan factuuradres) 

Straat  

Huisnummer  

Postcode  

Plaats  

  

Ondertekening 

Plaats Datum Naam Handtekening 

 _________________   __________________   _____________________   ____________________  

Dit formulieren sturen naar: 

TECTUM voor Dakvakmanschap 

Antwoordnummer 2457, 3430 VB Nieuwegein 

of vmbo@tectum.nl 


