VOORWAARDEN EN PRIJZEN
GROEPSAANKOOP GROENDAK - ZELFBOUW
Algemene voorwaarden
De groepsaankoop groendak richt zich enkel op particuliere inwoners van de
deelnemende gemeenten (Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout,
Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Rumst, Schelle, Schilde, Wommelgem,
Zandhoven en Zwijndrecht).
Alle opgegeven prijzen zijn gegarandeerd in 2019.
Zelfbouwpakket
Als u kiest voor een zelfbouwpakket dan kan u rechtstreeks bij de firma Mawipex het
materiaal bestellen. Op de website van Mawipex staan duidelijke richtlijnen over de
manier waarop u de nodige materialen kan berekenen. Daarnaast vindt u er ook
duidelijke instructies terug over de manier van plaatsing en onderhoud.

Ik doe mee! Hoe ga ik van start?
1. Ga naar http://www.mawipex.be/nl/igean-398.htm voor de instructies en het
bestelformulier.
2. Bekijk de info over de aanleg en de bestelinstructies.
3. Maak een keuze uit de twee types van trays (sedumtray TE en sedumtray place ‘n
go).
4. Maak aan de hand van de richtlijnen een inschatting van het nodige materiaal.
5. Vul het bestelformulier in.
6. Ga akkoord met de algemene voorwaarden (na ze te hebben gelezen).
7. Klik op order@mawipex.be.
8. Twijfelt u nog hoe u het bestelforumlier moet invullen? Neem contact op met
Mawipex op +32 3 328 00 00 of kijk op de website voor een voorbeeld.
9. Een afspraak maken om gratis ter plaatse te komen en een vrijblijvende offerte op te
maken op maat van uw concrete situatie, kan alleen bij plaatsing door aannemer en
dus niet bij het zelfbouwpakket.
10. De factuur dient rechtstreeks aan de firma te worden betaald na ontvangst van het
materiaal.
11. Er kan op geen enkele wijze verhaal uitgeoefend worden op de gemeente of IGEAN.

GROENDAK
Zelfbouwpakket
Firma
Mawipex bvba
Wijtschotbaan 7
2900 Schoten
Contactgegevens:
T: 03 328 00 00
E: info@mawipex.be
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Materiaal
type

Prijzen per m²

Sedumtray TE

44,41 €/m² *

•

42,13 €/m² *

•
•
•
•
•

sedumtray
Place & go

Extra (indien van
toepassing)

(excl. 21% BTW)

0,9 €/m² wortelwerende
PE folie/onderlaag
Afwerking:
4,28 €/m² grind (dikte 4 cm)
4,84 €/lm keringsprofiel
geen voorschot
Betaling contant na
levering

min. bestelhoeveelheid voor de sedumtrays - 10m²
Alle prijzen zijn excl. BTW maar bevatten zowel materiaal als verplaatsingskosten.

Technische kenmerken

materiaal type

totaal gewicht
(kg/m²)
droog

verzadigd

totale
buffercapaciteit
(m²)

5 cm

53 kg m²

80 kg m²

27/m²

2-3 cm

30 kg m²

50 kg m²

20/m²

Substraat
laag

Sedumtray TE

sedumtray
Place ‘n go

voorgevormde houder
van gerecycled
polyurethaan

