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Kavel Omschrijving Openingsbod

1 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
200cm. plat dak, afmeting circa: 300x500cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen, 
inclusief montagemateriaal, handleiding., Conditie: Nieuw. 
Let op! Dit betreft een bouwpakket.

185 €

2 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
200cm. plat dak, afmeting circa: 300x500cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen, 
inclusief montagemateriaal, handleiding., Conditie: Nieuw. 
Let op! Dit betreft een bouwpakket.

185 €

3 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
200cm. plat dak, afmeting circa: 300x500cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen, 
inclusief montagemateriaal, handleiding., Conditie: Nieuw. 
Let op! Dit betreft een bouwpakket.

185 €

4 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
260cm. plat dak, afmeting circa: 300x500cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen,   
montagemateriaal en  handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

190 €

5 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
260cm. plat dak, afmeting circa: 300x500cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen,   
montagemateriaal en  handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

190 €

6 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
260cm. plat dak, afmeting circa: 300x500cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen,   
montagemateriaal en  handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

190 €
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7 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
290cm. plat dak, afmeting circa: 300x500cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen    
montagemateriaal en handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

200 €

8 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
290cm. plat dak, afmeting circa: 300x500cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen    
montagemateriaal en handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

200 €

9 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
290cm. plat dak, afmeting circa: 300x500cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen    
montagemateriaal en handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

200 €

10 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
200cm. plat dak afmeting circa: 300x750cm, 
geimpregneerd, exclusief  dakplaten, inclusief dakpalen, 
montagemateriaal en handleiding., Conditie: Nieuw. Let 
op! 8 staanders, dit betreft een bouwpakket.

235 €

11 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
200cm. plat dak afmeting circa: 300x750cm, 
geimpregneerd, exclusief  dakplaten, inclusief dakpalen, 
montagemateriaal en handleiding., Conditie: Nieuw. Let 
op! 8 staanders, dit betreft een bouwpakket.

235 €

12 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
200cm. plat dak afmeting circa: 300x750cm, 
geimpregneerd, exclusief  dakplaten, inclusief dakpalen, 
montagemateriaal en handleiding., Conditie: Nieuw. Let 
op! 8 staanders, dit betreft een bouwpakket.

235 €

13 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
260cm. plat dak afmeting circa: 300x750cm. 
geimpregneerd, exclusief  dakplaten, inclusief dakpalen    
montagemateriaal  en handleiding., Conditie: Nieuw. Let 
op! 8 staanders, dit betreft een bouwpakket.

240 €
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14 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
260cm. plat dak afmeting circa: 300x750cm. 
geimpregneerd, exclusief  dakplaten, inclusief dakpalen    
montagemateriaal  en handleiding., Conditie: Nieuw. Let 
op! 8 staanders, dit betreft een bouwpakket.

240 €

15 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
260cm. plat dak afmeting circa: 300x750cm. 
geimpregneerd, exclusief  dakplaten, inclusief dakpalen    
montagemateriaal  en handleiding., Conditie: Nieuw. Let 
op! 8 staanders, dit betreft een bouwpakket.

240 €

16 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
290cm. plat dak afmeting circa: 300x750cm. 
geimpregneerd, exclusief  dakplaten, inclusief dakpalen    
montagemateriaal  en handleiding., Conditie: Nieuw. Let 
op! 8 staanders, dit betreft een bouwpakket.

240 €

17 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
290cm. plat dak afmeting circa: 300x750cm. 
geimpregneerd, exclusief  dakplaten, inclusief dakpalen    
montagemateriaal  en handleiding., Conditie: Nieuw. Let 
op! 8 staanders, dit betreft een bouwpakket.

240 €

18 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
290cm. plat dak afmeting circa: 300x750cm. 
geimpregneerd, exclusief  dakplaten, inclusief dakpalen    
montagemateriaal  en handleiding., Conditie: Nieuw. Let 
op! 8 staanders, dit betreft een bouwpakket.

240 €

19 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
200cm. plat dak, afmeting circa: 300x1000cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen, 
inclusief montagemateriaal en handleiding., Conditie: 
Nieuw. Let op! 10 staanders, dit betreft een bouwpakket

295 €

20 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
200cm. plat dak, afmeting circa: 300x1000cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen, 
inclusief montagemateriaal en handleiding., Conditie: 
Nieuw. Let op! 10 staanders, dit betreft een bouwpakket

295 €
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21 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
200cm. plat dak, afmeting circa: 300x1000cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen, 
inclusief montagemateriaal en handleiding., Conditie: 
Nieuw. Let op! 10 staanders, dit betreft een bouwpakket

295 €

22 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
260cm. plat dak, afmeting circa: 300x1000cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen, 
inclusief montagemateriaal en handleiding., Conditie: 
Nieuw. Let op! 10 staanders, dit betreft een bouwpakket

300 €

23 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
260cm. plat dak, afmeting circa: 300x1000cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen, 
inclusief montagemateriaal en handleiding., Conditie: 
Nieuw. Let op! 10 staanders, dit betreft een bouwpakket

300 €

24 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
260cm. plat dak, afmeting circa: 300x1000cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen, 
inclusief montagemateriaal en handleiding., Conditie: 
Nieuw. Let op! 10 staanders, dit betreft een bouwpakket

300 €

25 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
260cm. plat dak, afmeting circa: 300x1000cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen, 
inclusief montagemateriaal en handleiding., Conditie: 
Nieuw. Let op! 10 staanders, dit betreft een bouwpakket

315 €

26 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
260cm. plat dak, afmeting circa: 300x1000cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen, 
inclusief montagemateriaal en handleiding., Conditie: 
Nieuw. Let op! 10 staanders, dit betreft een bouwpakket

315 €

27 1x Overkapping/carport met een doorrijhoogte van 
260cm. plat dak, afmeting circa: 300x1000cm., 
geimpregneerd, exclusief dakplaten, inclusief dakpalen, 
inclusief montagemateriaal en handleiding., Conditie: 
Nieuw. Let op! 10 staanders, dit betreft een bouwpakket

315 €
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28 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 200cm., afmeting circa: 
300x500cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl.  
montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

150 €

29 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 200cm., afmeting circa: 
300x500cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl.  
montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

150 €

30 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 200cm., afmeting circa: 
300x500cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl.  
montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

150 €

31 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 260cm., afmeting circa: 
300x500cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

155 €

32 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 260cm., afmeting circa: 
300x500cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

155 €

33 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 260cm., afmeting circa: 
300x500cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

155 €

34 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 290cm., afmeting circa: 
300x500cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
dakpalen, montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, 
Let op! Dit betreft een bouwpakket.

165 €
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35 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 290cm., afmeting circa: 
300x500cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
dakpalen, montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, 
Let op! Dit betreft een bouwpakket.

165 €

36 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 290cm., afmeting circa: 
300x500cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
dakpalen, montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, 
Let op! Dit betreft een bouwpakket.

165 €

37 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 200cm., afmeting circa: 
300x750cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
dakpalen, montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, 
Let op! Dit betreft een bouwpakket.

215 €

38 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 200cm., afmeting circa: 
300x750cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
dakpalen, montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, 
Let op! Dit betreft een bouwpakket.

215 €

39 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 200cm., afmeting circa: 
300x750cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
dakpalen, montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, 
Let op! Dit betreft een bouwpakket.

215 €

40 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 260cm., afmeting circa: 
300x750cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl.  
montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

220 €

41 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 260cm., afmeting circa: 
300x750cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl.  
montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

220 €
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42 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 260cm., afmeting circa: 
300x750cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl.  
montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

220 €

43 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 290cm., afmeting circa: 
300x750cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

225 €

44 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 290cm., afmeting circa: 
300x750cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

225 €

45 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 290cm., afmeting circa: 
300x750cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, Let op! 
Dit betreft een bouwpakket.

225 €

46 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 200cm., afmeting circa: 
300x1000cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
dakpalen, montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, 
Let op! Dit betreft een bouwpakket.

235 €

47 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 200cm., afmeting circa: 
300x1000cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
dakpalen, montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, 
Let op! Dit betreft een bouwpakket.

235 €

48 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 200cm., afmeting circa: 
300x1000cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
dakpalen, montagemateriaal, handleiding, conditie: Nieuw, 
Let op! Dit betreft een bouwpakket.

235 €
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49 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 260cm., afmeting circa: 
300x1000cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
dakpalen, incl. montagemateriaal, handleiding, conditie: 
Nieuw, Let op! Dit betreft een bouwpakket.

240 €

50 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 260cm., afmeting circa: 
300x1000cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
dakpalen, incl. montagemateriaal, handleiding, conditie: 
Nieuw, Let op! Dit betreft een bouwpakket.

240 €

51 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 260cm., afmeting circa: 
300x1000cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl. 
dakpalen, incl. montagemateriaal, handleiding, conditie: 
Nieuw, Let op! Dit betreft een bouwpakket.

240 €

52 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 290cm., afmeting circa: 
300x1000cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl.  
dakpalen, incl montagemateriaal, handleiding, conditie: 
Nieuw, Let op! Dit betreft een bouwpakket.

250 €

53 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 290cm., afmeting circa: 
300x1000cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl.  
dakpalen, incl montagemateriaal, handleiding, conditie: 
Nieuw, Let op! Dit betreft een bouwpakket.

250 €

54 1x Overkapping/carport plat dak, een zijde tegen de muur 
met een hoogte aan voorzijde van 290cm., afmeting circa: 
300x1000cm., geimpregneerd, exclusief dakplaten, incl.  
dakpalen, incl montagemateriaal, handleiding, conditie: 
Nieuw, Let op! Dit betreft een bouwpakket.

250 €

55 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 200cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 

105 €
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voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

56 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 200cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

105 €

57 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 200cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

105 €

58 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 200cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

105 €

59 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 200cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

105 €

60 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 200cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

105 €

61 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 200cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 

105 €
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voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

62 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 200cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

105 €

63 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 200cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

105 €

64 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 200cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

105 €

65 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 260cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

130 €

66 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 260cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

130 €

67 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 260cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 

130 €
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voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

68 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 260cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

130 €

69 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 260cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

130 €

70 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 260cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

130 €

71 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 260cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

130 €

72 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 260cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

130 €

73 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 260cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 

130 €
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voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

74 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande/wand 
carport/overkapping, met een doorrijhoogte van 260cm. 
materiaal:  geïmpregneerd grenen, incl. montagemateriaal, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

130 €

75 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande 
carport/overkapping Type: t.b.v. carport met een 
doorrijhoogte van 290cm. materiaal:  geïmpregneerd 
grenen, incl. montagemateriaal en handleiding, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

145 €

76 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande 
carport/overkapping Type: t.b.v. carport met een 
doorrijhoogte van 290cm. materiaal:  geïmpregneerd 
grenen, incl. montagemateriaal en handleiding, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

145 €

77 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande 
carport/overkapping Type: t.b.v. carport met een 
doorrijhoogte van 290cm. materiaal:  geïmpregneerd 
grenen, incl. montagemateriaal en handleiding, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

145 €

78 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande 
carport/overkapping Type: t.b.v. carport met een 
doorrijhoogte van 290cm. materiaal:  geïmpregneerd 
grenen, incl. montagemateriaal en handleiding, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

145 €
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79 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande 
carport/overkapping Type: t.b.v. carport met een 
doorrijhoogte van 290cm. materiaal:  geïmpregneerd 
grenen, incl. montagemateriaal en handleiding, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

145 €

80 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande 
carport/overkapping Type: t.b.v. carport met een 
doorrijhoogte van 290cm. materiaal:  geïmpregneerd 
grenen, incl. montagemateriaal en handleiding, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

145 €

81 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande 
carport/overkapping Type: t.b.v. carport met een 
doorrijhoogte van 290cm. materiaal:  geïmpregneerd 
grenen, incl. montagemateriaal en handleiding, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

145 €

82 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande 
carport/overkapping Type: t.b.v. carport met een 
doorrijhoogte van 290cm. materiaal:  geïmpregneerd 
grenen, incl. montagemateriaal en handleiding, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

145 €

83 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande 
carport/overkapping Type: t.b.v. carport met een 
doorrijhoogte van 290cm. materiaal:  geïmpregneerd 
grenen, incl. montagemateriaal en handleiding, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

145 €
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84 1x Complete zijwand voor 1 vak t.b.v. vrijstaande 
carport/overkapping Type: t.b.v. carport met een 
doorrijhoogte van 290cm. materiaal:  geïmpregneerd 
grenen, incl. montagemateriaal en handleiding, 
Onderdelen:</b>balk9x9cm. en rabatdelen, Conditie: 
Nieuw<br /><b>Bijzonderheden:</b>ook passend op 
voorzijde, Dit betreft een bouwpakket

145 €

85 3x Verzinkte paalhouders, 9x9x75cm., voor in de grond, 
passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: Nieuw.

20 €

86 3x Verzinkte paalhouders, 9x9x75cm., voor in de grond, 
passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: Nieuw.

20 €

87 4x Verzinkte paalhouders, 9x9x75cm., voor in de grond, 
passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: Nieuw.

25 €
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88 4x Verzinkte paalhouders, 9x9x75cm., voor in de grond, 
passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: Nieuw.

25 €

89 5x Verzinkte paalhouders, 9x9x75cm., voor in de grond, 
passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: Nieuw.

30 €

90 5x Verzinkte paalhouders, 9x9x75cm., voor in de grond, 
passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: Nieuw.

30 €

91 6x Verzinkte paalhouders, 9x9x75cm., voor in de grond, 
passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: Nieuw.

37 €
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92 6x Verzinkte paalhouders, 9x9x75cm., voor in de grond, 
passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: Nieuw.

37 €

93 8x Verzinkte paalhouders, 9x9x75cm., voor in de grond, 
passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: Nieuw.

48 €

94 8x Verzinkte paalhouders, 9x9x75cm., voor in de grond, 
passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: Nieuw.

48 €

95 10x Verzinkte paalhouders, 9x9x75cm., voor in de grond, 
passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: Nieuw.

60 €
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96 10x Verzinkte paalhouders, 9x9x75cm., voor in de grond, 
passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: Nieuw.

60 €

97 3x Verzinkte paalhouders, 9x9x15cm., voor op de vloer te 
boren, passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: 
Nieuw.

20 €

98 3x Verzinkte paalhouders, 9x9x15cm., voor op de vloer te 
boren, passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: 
Nieuw.

20 €

99 4x Verzinkte paalhouders, 9x9x15cm., voor op de vloer te 
boren, passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: 
Nieuw.

25 €

100 4x Verzinkte paalhouders, 9x9x15cm., voor op de vloer te 
boren, passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: 
Nieuw.

25 €

101 5x Verzinkte paalhouders, 9x9x15cm., voor op de vloer te 
boren, passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: 
Nieuw.

30 €

102 5x Verzinkte paalhouders, 9x9x15cm., voor op de vloer te 
boren, passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: 
Nieuw.

30 €
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103 6x Verzinkte paalhouders, 9x9x15cm., voor op de vloer te 
boren, passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: 
Nieuw.

37 €

104 6x Verzinkte paalhouders, 9x9x15cm., voor op de vloer te 
boren, passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: 
Nieuw.

37 €

105 8x Verzinkte paalhouders, 9x9x15cm., voor op de vloer te 
boren, passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: 
Nieuw.

48 €

106 8x Verzinkte paalhouders, 9x9x15cm., voor op de vloer te 
boren, passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: 
Nieuw.

48 €

107 10x Verzinkte paalhouders, 9x9x15cm., voor op de vloer te 
boren, passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: 
Nieuw.

60 €

108 10x Verzinkte paalhouders, 9x9x15cm., voor op de vloer te 
boren, passen op iedere carport op deze veiling, Conditie: 
Nieuw.

60 €

109 20x Paal, geïmpregneerd grenen, 8,8x8,8x300cm. 230 €

110 20x Paal, geïmpregneerd grenen, 8,8x8,8x300cm. 230 €
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111 20x Paal, geïmpregneerd grenen, 8,8x8,8x300cm. 230 €

112 40x Paal, geïmpregneerd grenen, 8,8x8,8x300cm. 450 €

113 40x Paal, geïmpregneerd grenen, 8,8x8,8x300cm. 450 €

114 40x Paal, geïmpregneerd grenen, 8,8x8,8x300cm. 450 €

115 60x Paal, geïmpregneerd grenen, 8,8x8,8x300cm. 675 €

116 60x Paal, geïmpregneerd grenen, 8,8x8,8x300cm. 675 €

117 60x Paal, geïmpregneerd grenen, 8,8x8,8x300cm. 675 €

118 20x Regel, geïmpregneerd grenen, 4,4x9,5x300cm. 140 €
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119 20x Regel, geïmpregneerd grenen, 4,4x9,5x300cm. 140 €

120 20x Regel, geïmpregneerd grenen, 4,4x9,5x300cm. 140 €

121 40x Regel, geïmpregneerd grenen, 4,4x9,5x300cm. 265 €

122 40x Regel, geïmpregneerd grenen, 4,4x9,5x300cm. 265 €

123 40x Regel, geïmpregneerd grenen, 4,4x9,5x300cm. 265 €

124 60x Regel, geïmpregneerd grenen, 4,4x9,5x300cm. 400 €

125 60x Regel, geïmpregneerd grenen, 4,4x9,5x300cm. 400 €

126 60x Regel, geïmpregneerd grenen, 4,4x9,5x300cm. 400 €
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127 20x Plank, geïmpregneerd grenen, 1,6x14x360cm. 90 €

128 20x Plank, geïmpregneerd grenen, 1,6x14x360cm. 90 €

129 20x Plank, geïmpregneerd grenen, 1,6x14x360cm. 90 €

130 40x Plank, geïmpregneerd grenen, 1,6x14x360cm. 170 €

131 40x Plank, geïmpregneerd grenen, 1,6x14x360cm. 170 €

132 40x Plank, geïmpregneerd grenen, 1,6x14x360cm. 170 €

133 60x Plank, geïmpregneerd grenen, 1,6x14x360cm. 255 €

134 60x Plank, geïmpregneerd grenen, 1,6x14x360cm. 255 €
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135 60x Plank, geïmpregneerd grenen, 1,6x14x360cm. 255 €

136 20x Rabat, geïmpregneerd grenen, 1,8x14,5x300cm. 100 €

137 20x Rabat, geïmpregneerd grenen, 1,8x14,5x300cm. 100 €

138 20x Rabat, geïmpregneerd grenen, 1,8x14,5x300cm. 100 €

139 40x Rabat, geïmpregneerd grenen, 1,8x14,5x300cm. 195 €

140 40x Rabat, geïmpregneerd grenen, 1,8x14,5x300cm. 195 €

141 40x Rabat, geïmpregneerd grenen, 1,8x14,5x300cm. 195 €

142 60x Rabat, geïmpregneerd grenen, 1,8x14,5x300cm. 285 €
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143 60x Rabat, geïmpregneerd grenen, 1,8x14,5x300cm. 285 €

144 60x Rabat, geïmpregneerd grenen, 1,8x14,5x300cm. 285 €

145 1x Paarden weide omheining, 25,2 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 15 palen van 270cm., 14 planken 
van 360cm., 120 schroeven.  Let op! Dit is een bouwpakket

250 €

146 1x Paarden weide omheining, 25,2 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 15 palen van 270cm., 14 planken 
van 360cm., 120 schroeven.  Let op! Dit is een bouwpakket

250 €

147 1x Paarden weide omheining, 50,4 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 29 palen van 270cm., 28 planken 
van 360cm., 240 schroeven. Let op! Dit is een bouwpakket

470 €

148 1x Paarden weide omheining, 50,4 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 29 palen van 270cm., 28 planken 
van 360cm., 240 schroeven. Let op! Dit is een bouwpakket

470 €

149 1x Paarden weide omheining, 75,6 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 43 palen van 270cm., 42 planken 
van 360cm., 360 schroeven. Let op! Dit is een bouwpakket

705 €

150 1x Paarden weide omheining, 75,6 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 43 palen van 270cm., 42 planken 
van 360cm., 360 schroeven. Let op! Dit is een bouwpakket

705 €
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151 1x Paarden weide omheining, 100,8 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 57 palen van 270cm., 56 planken 
van 360cm., 480 schroeven. Let op! Dit is een bouwpakket

895 €

152 1x Paarden weide omheining, 100,8 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 57 palen van 270cm., 56 planken 
van 360cm., 480 schroeven. Let op! Dit is een bouwpakket

895 €

153 1x Paarden weide omheining, 151,2 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 85 palen van 270cm., 84 planken 
van 360cm., 680 schroeven. Let op! Dit is een bouwpakket

1.400 €

154 1x Paarden weide omheining, 151,2 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 85 palen van 270cm., 84 planken 
van 360cm., 680 schroeven. Let op! Dit is een bouwpakket

1.400 €

155 1x Paarden weide omheining, 201,6 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 113 palen van 270cm., 112 planken
van 360cm., 904 schroeven. Let op! Dit is een bouwpakket

1.800 €

156 1x Paarden weide omheining, 201,6 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 113 palen van 270cm., 112 planken
van 360cm., 904 schroeven. Let op! Dit is een bouwpakket

1.800 €

157 1x Paarden weide omheining, 25,2 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 15 palen van 210cm., 14 planken 
van 360cm., 120 schroeven.  Let op! Dit is een bouwpakket

195 €

158 1x Paarden weide omheining, 25,2 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 15 palen van 210cm., 14 planken 
van 360cm., 120 schroeven.  Let op! Dit is een bouwpakket

195 €
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159 1x Paarden weide omheining, 50,4 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 29 palen van 210cm., 28 planken 
van 360cm., 240 schroeven. Let op! Dit is een bouwpakket

400 €

160 1x Paarden weide omheining, 50,4 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 29 palen van 210cm., 28 planken 
van 360cm., 240 schroeven. Let op! Dit is een bouwpakket

400 €

161 1x Paarden weide omheining, 100,8 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 57 palen van 210cm., 56 planken 
van 360cm., 480 schroeven. Let op! Dit is een bouwpakket

795 €

162 1x Paarden weide omheining, 100,8 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 57 palen van 210cm., 56 planken 
van 360cm., 480 schroeven. Let op! Dit is een bouwpakket

795 €

163 1x Paarden weide omheining, 201,6 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 113 palen van 210cm., 112 planken
van 360cm., 904 schroeven. Let op! Dit is een bouwpakket

1.575 €

164 1x Paarden weide omheining, 201,6 meter, onder druk 
geïmpregneerd grenen, 113 palen van 210cm., 112 planken
van 360cm., 904 schroeven. Let op! Dit is een bouwpakket

1.575 €

165 1x Priëeltje, afmetingen circa 300x300cm., hoogte 
195/200cm., exclusief dakplaten

145 €
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166 1x Priëeltje, afmetingen circa 300x300cm., hoogte 
195/200cm., exclusief dakplaten

145 €

167 1x Priëeltje, afmetingen circa 300x300cm., hoogte 
195/200cm., exclusief dakplaten

145 €

168 1x Priëeltje, afmetingen circa 300x300cm., hoogte 
195/200cm., exclusief dakplaten

145 €

169 1x Priëeltje, afmetingen circa 300x300cm., hoogte 
195/200cm., exclusief dakplaten

145 €

170 1x Priëeltje, afmetingen circa 308x340cm., hoogte 210cm.,
afm. geschikt voor 6 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

171 €

171 1x Priëeltje, afmetingen circa 308x340cm., hoogte 210cm.,
afm. geschikt voor 6 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

171 €
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172 1x Priëeltje, afmetingen circa 308x340cm., hoogte 210cm.,
afm. geschikt voor 6 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

171 €

173 1x Priëeltje, afmetingen circa 308x340cm., hoogte 260cm.,
afm. geschikt voor 6 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

180 €

174 1x Priëeltje, afmetingen circa 308x340cm., hoogte 260cm.,
afm. geschikt voor 6 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

180 €

175 1x Priëeltje, afmetingen circa 308x340cm., hoogte 260cm.,
afm. geschikt voor 6 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

180 €
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176 1x Priëeltje, afmetingen circa 308x340cm., hoogte 290cm.,
afm. geschikt voor 6 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

195 €

177 1x Priëeltje, afmetingen circa 308x340cm., hoogte 290cm.,
afm. geschikt voor 6 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

195 €

178 1x Priëeltje, afmetingen circa 308x340cm., hoogte 290cm.,
afm. geschikt voor 6 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

195 €

179 1x Carport, afmetingen circa 308x516cm., hoogte 210cm., 
afm. geschikt voor 9 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

225 €
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180 1x Carport, afmetingen circa 308x516cm., hoogte 210cm., 
afm. geschikt voor 9 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

225 €

181 1x Carport, afmetingen circa 308x516cm., hoogte 210cm., 
afm. geschikt voor 9 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

225 €

182 1x Carport, afmetingen circa 308x516cm., hoogte 260cm., 
afm. geschikt voor 9 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

245 €

183 1x Carport, afmetingen circa 308x516cm., hoogte 260cm., 
afm. geschikt voor 9 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

245 €
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184 1x Carport, afmetingen circa 308x516cm., hoogte 260cm., 
afm. geschikt voor 9 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

245 €

185 1x Carport, afmetingen circa 308x516cm., hoogte 290cm., 
afm. geschikt voor 9 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

265 €

186 1x Carport, afmetingen circa 308x516cm., hoogte 290cm., 
afm. geschikt voor 9 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

265 €

187 1x Carport, afmetingen circa 308x516cm., hoogte 290cm., 
afm. geschikt voor 9 panelen, inclusief bouwtekening 
bouten schroeven en bevestiging, exclusief voet (zie 
andere kavels) en dakplaten (worden zonne collectors) 
afschot dmv palen inkorten volgens opgave fabriek 
links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

265 €
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188 1x Carport, afmetingen circa 308x1015cm., hoogte 
210cm., afm. geschikt voor 18 panelen, inclusief 
bouwtekening bouten schroeven en bevestiging, exclusief 
voet (zie andere kavels) en dakplaten (worden zonne 
collectors) afschot dmv palen inkorten volgens opgave 
fabriek links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

375 €

189 1x Carport, afmetingen circa 308x1015cm., hoogte 
210cm., afm. geschikt voor 18 panelen, inclusief 
bouwtekening bouten schroeven en bevestiging, exclusief 
voet (zie andere kavels) en dakplaten (worden zonne 
collectors) afschot dmv palen inkorten volgens opgave 
fabriek links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

375 €

190 1x Carport, afmetingen circa 308x1015cm., hoogte 
210cm., afm. geschikt voor 18 panelen, inclusief 
bouwtekening bouten schroeven en bevestiging, exclusief 
voet (zie andere kavels) en dakplaten (worden zonne 
collectors) afschot dmv palen inkorten volgens opgave 
fabriek links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

375 €

191 1x Carport, afmetingen circa 308x1015cm., hoogte 
260cm., afm. geschikt voor 18 panelen, inclusief 
bouwtekening bouten schroeven en bevestiging, exclusief 
voet (zie andere kavels) en dakplaten (worden zonne 
collectors) afschot dmv palen inkorten volgens opgave 
fabriek links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

415 €
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192 1x Carport, afmetingen circa 308x1015cm., hoogte 
260cm., afm. geschikt voor 18 panelen, inclusief 
bouwtekening bouten schroeven en bevestiging, exclusief 
voet (zie andere kavels) en dakplaten (worden zonne 
collectors) afschot dmv palen inkorten volgens opgave 
fabriek links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

415 €

193 1x Carport, afmetingen circa 308x1015cm., hoogte 
260cm., afm. geschikt voor 18 panelen, inclusief 
bouwtekening bouten schroeven en bevestiging, exclusief 
voet (zie andere kavels) en dakplaten (worden zonne 
collectors) afschot dmv palen inkorten volgens opgave 
fabriek links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

415 €

194 1x Carport, afmetingen circa 308x1015cm., hoogte 
290cm., afm. geschikt voor 18 panelen, inclusief 
bouwtekening bouten schroeven en bevestiging, exclusief 
voet (zie andere kavels) en dakplaten (worden zonne 
collectors) afschot dmv palen inkorten volgens opgave 
fabriek links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

430 €

195 1x Carport, afmetingen circa 308x1015cm., hoogte 
290cm., afm. geschikt voor 18 panelen, inclusief 
bouwtekening bouten schroeven en bevestiging, exclusief 
voet (zie andere kavels) en dakplaten (worden zonne 
collectors) afschot dmv palen inkorten volgens opgave 
fabriek links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

430 €
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196 1x Carport, afmetingen circa 308x1015cm., hoogte 
290cm., afm. geschikt voor 18 panelen, inclusief 
bouwtekening bouten schroeven en bevestiging, exclusief 
voet (zie andere kavels) en dakplaten (worden zonne 
collectors) afschot dmv palen inkorten volgens opgave 
fabriek links/rechts/voor/achter, maten balken in werk 
controleren, alles geïmpregneerd/gegalvaniseerd

430 €
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