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KFUM Boldklub 
Randalsvej 29 
7000 Fredericia 

 

  Fredericia, den 2. januar 2015 

 

 
Idet vi takker for din venlige forespørgsel, har vi hermed fornøjelsen 
at fremsende overslag på VVS-arbejdet i forbindelse med renovering 
af varmeanlægget Kfum Parken. 
 
Du skal vælge Andresen’s VVS A/S fordi: 

- Du får en kompetent kontaktperson igennem hele byggeperioden, 
som sikrer let kommunikation og hurtige beslutningsveje. 

 
- Du får ensartet kvalitet igennem hele projektet. 
 
- Du får en høj faglig kompetence inden for VVS- og 

blikkenslagerarbejde. 
 
- Vi påtager os gerne den efterfølgende service og vedligeholdelse 

af jeres installationer. 
 
Vi glæder os til at modtage ordren og ser frem til et godt samarbejde, 
der helt sikkert vil udvikle sig til begge parters tilfredshed. 

 

 

Vi skaber langvarige kunderelationer, 

hvor høj håndværksmæssig kvalitet er 

et krav. 

 

Den enkelte opgave bliver tilrettelagt 

ud fra kundens ønsker og krav til 

kvalitet og fleksibilitet. 

 

Vi har afdelinger i både Fredericia, 

Middelfart og Vejle, hvor vores 

medarbejdere løser alle opgaver inden 

for VVS- og blikkenslagerarbejde. 

 

Virksomheden beskæftiger i dag over 

30 medarbejdere. 
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Overslagsgrundlag 
Nedenstående beskrivelse 
 
 
 
 
 
 
Overslaget omfatter følgende 

Demontering af installationer der ikke genanvendes 
Demontering af eksist. Styring og ventiler  
Nye Danfoss varmestyring inkl. udeføler, retur og fremløbsføler 
Ændring af varmerør for ny styring  
Udskiftning af 11 stk. radiator inkl. tilpasning 
Ændring af rør til nye varmtvands veksler 
isolering 
 
 
 
 
 
 
Forbehold/uden for overslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salgs- og leveringsbetingelser 

- Arbejdet udføres i normal arbejdstid: mandag – torsdag kl. 7.00 til 15.30, fredag kl. 7.00 til 13.15. 
- Dansk VVS standardforbehold af januar 2007. 
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Overslag på VVS-arbejder i forbindelse med renovering af varmeanlægget Kfum Parken. 

Ændring af styring og installation 
Kr. 32.545,00 

Anslået el-arbejde 
Kr. 3.500,00 

Udskiftning af radiator 
Kr. 30.850,00 

Ekskl. moms 
 

Kr. 66.895,00 

Moms 
 

Kr. 16.723,75 

Samlet pris inkl. moms  Kr. 83.618,75 

 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Stig Andresen 
 

 
 
Tlf. direkte:  76 24 40 34 
Mobil: 20 10 88 77 
E-mail: sa@andresens-vvs.dk 

 
 
 
 
 
Overslagets gyldighed 

De angivne priser er dagspriser og er gældende i 14 dage fra dags dato. Herefter skal priserne betragtes 
som vejledende. 
 
Såfremt du accepterer overslaget, kan du kontakte os på mail eller telefon. Hvis vi ikke har hørt fra dig 
efter 14 dage fra dags dato, vil vi tage kontakt til dig. 


