
Keuken, berging, gang, wc, badkamer :

standaard lichtarmaturen : 5 st 60-80 €/st afhankelijk van type

lamp vervangen 10-20 €/st

TL boven lavabo 70 €/st

schak.&stopc. 30-50 €/st 1e 50 €, 2e 30 €, gecombin. 20 €

keukenboiler

keuken onderblad 300-400 € (lekschade)

keuken werkblad 250€/lm

sokkel koelkast/fornuis 200 €

keuken deurtjes inkorten 200 € (250 € als meer dan 5 stuks)

kastplank 100 €

zijstrip 50-100 €

bijregelen lade 50-100 €

scharnieren 1 kast 80-140 €

2 zwee's fornuis/dampkap 75-100 €

keukenkraan 150 €

silicone 50 €

bad 600 €

badkraan 175 €

wc (pot+jachtbak+shell+bril) 300 € (1u)

wc-jachtbak 100 €

wc-bril 80-100 €

reinigen wc-pot 30-50 €

vlotter 70 €

wc-rolhouder 75 €

lavabo (incl. kraan) 200 € (1u)

kraan 100 €

tabletje + pootjes 80 €

afvoer 75 €

handdoekhouder 100 €

douchekop 30-50 €

spiegel 30-50 €

ontstopping 125 €

verwarmingselement badk 75 €

Living, slaapkamers :

linoleum 60-70 €/m² nieuw

400 € strippen liv+2slpk

vinyl 30-40 €/m² nieuw

Deuren vervangen schildersdeur 450 € ongeschilderd

vervangen deur met metalen kassement (incl. uitbraak) 600 €

deurkruk 50 €/st

deurrooster 100 €

dekplaatje 50-75 €

terugplaatsen deurpomp 50-200 €

schilderen : 2 à 2,5 uur 150 €/st

Kassementen schilderen 50 €/st

Trap schuren + schild/vern : 12u 600 €

Radiator schuren + schilderen 150 €/st

nieuw 800 €/st

Accumulator schuren + schilderen 100 €/st

Cilinders vervangen 50 €/st

uitbreken en vervangen 65 €/st

Combinatiecilinder vervangen 175 €/st

Bij het verlaten van de woning wordt er steeds een plaaatsbeschrijving uitgevoerd. 

Om te voorkomen dat u een torenhoge factuur voorgeschoteld krijgt dient U Uw woning vooral in goede staat te verlaten.

Indien er bij het verlaten van de woonst gebreken of beschadigingen zijn, worden deze aan de uittredende huurder aangerekend. Onderstaande 

lijst is een niet-limitatieve prijslijst van de kosten die kunnen worden aangerekend bij het verlaten van de woonst.



Sleutels gewone 10 €/st

combinatie 55 €/st

Brievenbus vervangen 225 €/st

Bovenlichten vervangen 100 €/st

Raamroosters vervangen 200-250 €/st (Bredene)

Deurkassement vervangen 200 €/st (hout)

Opkuis door kuisfirma 1000-1500 €

Verbrandings- en reinigingsattest 100 €

Tuin : Bekaertdraad + betonplint + bovenbuis 90-100 €/lm

Muren : tasso egaliseren (in 2 lagen) 125 €/muur 10m²


