
Offerteaanvraag spuitklaar maken en spuiten VW T3

De afgelopen 1,5 jaar heb ik gewerkt aan de restauratie van mijn VW T3 camper:
www.beachbusje.com  Nu is het moment daar dat hij gespoten moet worden.

De bus moet alleen aan de buitenzijde gespoten worden! Dus niet binnenin en niet de 
bodem. Wel bij dorpels en “instap” van deur. 

Graag een offerte voor onderstaande werkzaamheden, met als uitgangspunt een 
kleurstelling zoals op de foto onderaan deze pagina, waarbij het blauw veel donkerder zal 
worden (De kleurcodes zijn RAL5003 voor blauw en RAL9002 voor grijswit). Graag 
eveneens een prijs voor het geval ik er voor kies om de gehele bus in 1 kleur te laten 
spuiten. Eventueel kan ik zelf de lak aanleveren.

Ik wil graag de voortgang bij kunnen houden en die publiceer ik dan ook op mijn weblog 
(1100 bezoeken per maand!). Een goede reclame dus.

Dak
- Het hefdak zit los en hoeft niet gespoten te worden.
- Alleen het stuk “originele dak” moet geschuurd en gespoten te worden
- De ingelaste delen hoeven niet strak gemaakt te worden : zijn niet zichtbaar
- regengoten wel strak maken.

Voorzijde
- Is al geschuurd en in de epoxyprimer gezet
- Kleine stukjes bijwerken (schuren) en opnieuw in epoxy
- Voorzijde is deels strak gemaakt, maar moet hier en daar ook nog

Zijkant & Achterkant & deuren & velgen
- Ramen zijn er al uit
- Deuren moeten verwijderd worden
- Alle delen moeten geschuurd worden
- Alle delen moeten in de epoxyprimer gezet worden
- Op enkele plekken strak maken (plamuren)
- Enkele kleine oppervlakkige roesplekken behandelen (niet vervangen)
- Spuiten: 2 lagen basecoat
- Spuiten: 1 laag clearcoat
- Na spuiten: deuren terugplaatsen 

(ramen doe ik zelf)

Voorbeeld van kleurstelling (niet mijn bus) 
-->

Meer foto’s: www.beachbusje.com
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