PRIJSLIJST ARBEID MONTAGESERVICE 2020
INCLUSIEF BTW 21%
MONTAGE SANITAIR ARTIKELEN
Mengkraan monteren (zowel douche, wastafel of keukenmengkraan)
o
1 kraan € 69,o
2e kraan € 35,o
Montage van slang/douchekop € 10,Badkamer
o
Badwand € 125,o
Vaste douchewand € 175,o
Hoekcabine € 250,o
Hoekcabine met douchebak € 450,o
Demontage en afvoerkosten € 100,Plaatsen radiator
o
Zelfde afmeting en zelfde situatie (1 op 1 overzetten) € 125,o
Andere afmeting, dezelfde plek € 175,o
Andere afmeting, andere plek € 200,Plaatsen wastafelmeubelen
o
Spiegelkast monteren met of zonder verlichting € 50,o
Kolomkast monteren € 35,- (onafhankelijk van de grootte)
o
Wastafelmeubel tot 60cm breed € 150,o
Wastafelmeubel tot 90cm breed € 175,o
Wastafelmeubel tot 90cm breed € 200,o
Let op altijd klein materiaal rekenen, wij vervangen altijd de sifons en slangen, per order € 20,- hiervoor rekenen.

Prijzen zijn richtprijzen incl. BTW, en binnen een straal van 10km v.a. Edisonstraat 115.
Buiten een straal van 10km komt er € 1.80 per km voorrijkosten bij.
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MONTAGE KEUKEN ARTIKELEN
o
Elektrische Kookplaat; demontage oude kookplaat incl. afvoeren, montage nieuwe kookplaat en aansluiten, excl. de levering van klein materiaal € 200,o
Gas Kookplaat; demontage oude kookplaat incl. afvoeren, montage
nieuwe kookplaat en aansluiten, excl. de levering van klein materiaal € 105,o
Afzuigkap; demontage oude afzuigkap incl. afvoeren, montage nieuwe
afzuigkap en aansluiten, excl. de levering van klein materiaal, LET OP VLAKSCHERMAFZUIKAPPEN KUNNEN AFWIJKEN IN MONTAGEPRIJS € 110
o
Koelkast; demontage oude koelkast incl. afvoeren, montage nieuwe koelkast, excl. de levering van klein materiaal € 105,o
Oven/magnetron; demontage oude oven incl. afvoeren, montage nieuwe oven en aansluiten, excl. de levering van klein materiaal € 100,o
Koelvriescombinatie; demontage koelvriescombinatie incl. afvoeren,
montage nieuwe koelvriescombinatie, excl. de levering van klein materiaal € 135,o
Keukenkraan; demontage oude keukenkraan, montage nieuwe kraan
incl. aansluiten, excl. de levering van klein materiaal € 69,o
Kokend waterkraan, aansluiten op koud waterleiding: demontage oude
kraan, montage en aansluiten kokend waterkraan, excl. het aanpassen van elektra, excl. klein materiaal € 180,o
Kokend waterkraan, aansluiten op koud en warmwaterleiding: demontage oude kraan, montage en aansluiten kokend waterkraan, excl. het aanpassen
van elektra, excl. klein materiaal € 205,o
Vaatwasser; demontage oude vaatwasser incl. afvoeren, montage nieuwe
vaatwasser en aansluiten, excl. de levering van klein materiaal € 135,MONTAGE INTERIEUR
Laminaat leggen
o
Laminaat met ondervloer € 11,50 per m2
o
Visgraat laminaat met ondervloer € 22,50 per m2
o
Plakplinten € 2,50 per meter
o
Opstaande plint € 7,50 per meter

Prijzen zijn richtprijzen incl. BTW, en binnen een straal van 10km v.a. Edisonstraat 115.
Buiten een straal van 10km komt er € 1.80 per km voorrijkosten bij.
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Click-PVC (Moduleo lay-red en Coretec vloer)
o
Lay-red en coretec rechte plank inclusief damp-werende folie € 15,50 per
m2
o
Coretec visgraat vloer inclusief damp-werende folie € 25,50 per m2
o
Plakplinten € 2,50 per meter
o
Opstaande plint € 7,50 per meter
LAMP OPHANGEN
o
1e lamp € 65,- op centraaldoos
o
2e lamp € 35,- op centraaldoos
o
1e lamp € 80,- vanaf centraaldoos met plakgoot
o
2e lamp € 47,5 vanaf centraaldoos met plakgoot
MONTAGE VAN BINNENDEUREN (OPDEKDEUREN)
o
1e binnendeur opdek afhangen € 95,o
Elke binnendeur opdek afhangen € 65,o
1e binnendeur stomp afhangen € 145,o
Elke volgende binnendeur stomp afhangen € 115,o
Afvoerkosten oude deur zonder glas € 12,50
Uit te voeren door zzp’er
o
Voordeur (inmeten/afhangen) € 375,o
Per volgende voordeur €300,o
Achterdeur (inmeten/afhangen) € 325,o
Per volgende achterdeur €250,o
Dubbele achterdeur (inmeten/afhangen) € 475,o
Per volgende dubbele achterdeur €400,o
Glasmontage in deur €45,BINNEN-ZONWERING EN INSECTENWERING
o
Elk eerste zonwering product vanaf € 60,o
Elk volgende zonwering product € 30,- per stuk
o
v.a. 10 prijs op aanvraag.
o
Elektrisch product meerprijs van € 45,00 per stuk exclusief klein materiaal

Prijzen zijn richtprijzen incl. BTW, en binnen een straal van 10km v.a. Edisonstraat 115.
Buiten een straal van 10km komt er € 1.80 per km voorrijkosten bij.
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INSECTENWERING
o
1e Raamrolhor/ raamplisséhor € 60,- per stuk
o
Elk volgende Raamrolhor/raamplisséhor € 45,00 per stuk
o
Vaste hordeur/rolhordeur € 60,00 per stuk
o
Enkele plissédeur (bij plaatsing i.d.d. exclusief profielen) € 60,00 per stuk
o
Plissé hordeur op de dag (op het kozijn) met profielen € 90,00 per stuk
o
Dubbele plissé hordeuren met doorlopende bovenbak (bij plaatsing i.d.d.
exclusief profielen) € 90,00
o
Dubbele plissé hordeuren met doorlopende bovenbak met op de dag profielen € 120,00
Schuifwandsystemen storemax voorraadsystemen
o
Inmeten en monteren 2 schuifdeur kast € 285,o
Met interieur € 115,o
Inmeten en monteren 3 schuifdeur kast € 375,o
Met interieur € 175,o
Inmeten en monteren 4 schuifdeur kast € 475,o
Met interieur € 225,Traprenovatie plaatsen van Jewe*
o
Open trap bekleden tot 1 wenteling € 750,o
Open trap bekleden rondom € 1000,o
Open trap met 2 wentelingen bekleden € 1000,o
Open trap met 2 wentelingen bekleden rondom € 1250,o
Dichte trap bekleden met stootborden met 1 wenteling € 1000
o
Dichte trap bekleden met stootborden met 2 wentelingen € 1250
*Prijzen zijn gebaseerd op een trap met 13 treden, meerprijs bij meer treden in
overleg.

Prijzen zijn richtprijzen incl. BTW, en binnen een straal van 10km v.a. Edisonstraat 115.
Buiten een straal van 10km komt er € 1.80 per km voorrijkosten bij.

4

MONTAGE EXTERIEUR
Velux producten plaatsen
o
1 Velux dakraam plaatsen incl. gat zagen € 325,00
o
2 Velux dakramen plaatsen incl. gat zagen € 525,00
o
1 Velux dakraam vervangen in bestaand gat € 325,00
o
2 Velux dakramen vervangen in bestaand gat € 450,00
o
Slapers aanbrengen per raam € 100,00
o
Steiger huur/opbouw en afbouw € 200,00
o
1 rolgordijn plaatsen € 40,-, i.c.m. dakraam € 15,o
1 raamhor plaatsen € 45,- i.c.m. dakraam € 20,o
1 glas vervangen € 100,Velux dakramen diverse producten
o
Buitenscreen plaatsen € 60,00 per stuk
o
Rolluik plaatsen € 100,00
o
Rolgordijn/Raamplissé plaatsen € 60,00
o
Raamhor plaatsen € 60,00
*. Indien dakraam groter dan 114x118 extra kosten € 100,- (2e € 50,-)
**. Steiger alleen nodig indien dakraam niet door het trapgat past.
Hang en sluitwerk
o
Meerpuntsluiting infrezen € 120,00- iedere volgende € 90,00
o
Insteekslot € 95,00 - iedere volgende € 65,00
o
Penslot € 80,00 - iedere volgende € 50,00
o
Kerntrekbeslag € 60,00 - iedere volgende € 30,00
o
Raamboom € 60,00 - iedere volgende € 30,00
o
Secustrip € 70,00 - iedere volgende € 40,00
o
Secu barrière stang € 65,00 - iedere volgende € 35,00
o
Cilinder € 40,00 - iedere volgende € 10,00

Prijzen zijn richtprijzen incl. BTW, en binnen een straal van 10km v.a. Edisonstraat 115.
Buiten een straal van 10km komt er € 1.80 per km voorrijkosten bij.

Schuttingen
o
Plaatsen tuinscherm per stuk € 50,- (ingraven)
o
Plaatsen tuinscherm per stuk € 67,5 (met snelbeton)
o
Tuinpoort plaatsen € 90,o
Verwijderen oude tuinscherm per stuk € 20,o
Verwijderen oude palen € 50,o
Afvoeren oude schuttingen of palen € 5,- per schutting of paal (alleen hout).
o
Composiet op aanvraag, na bekijken. Betonnen schuttingen/palen plaatsen
wij niet. Enkel hout of composiet.
Montage arbeid op uurtarief
o
Starttarief voor 1 uur € 75,o
Elk volgende uur € 50,Algemene kosten
Voorrijkosten per km (buiten Zoetermeer, gerekend vanaf postcode 2723) € 1,80
per kilometer

Prijzen zijn richtprijzen incl. BTW, en binnen een straal van 10km v.a. Edisonstraat 115.
Buiten een straal van 10km komt er € 1.80 per km voorrijkosten bij.

