
PRIJZEN PLAATSBESCHRIJVINGEN (ifv. opmaak factuur uittrede)

herstelling van gebreken wie? prijs per …? extra info
standaard eigen beheer eigen beheer stuk zie art. €/st incl. werkuren en materiaal

eigen beheer m² zie art. €/m² incl. werkuren en materiaal
eigen beheer uur 40 €/u excl. materiaal
eigen beheer uur 50 €/u incl. materiaal

standaard externe aannemers extern stuk zie art. €/st incl. werkuren en materiaal
extern m² zie art. €/m² incl. werkuren en materiaal

borg sleutels/bedieningen
kaart bediening poort stuk -7,5 €/st
afstandsbediening poort stuk -50 €/st
sleutel lift stuk -25 €/st

opkuis, onderhoud tuin en leegmaken inboedel
leegmaken inboedel eigen beheer uur 50 €/u
onderhoud tuin eigen beheer uur 50 €/u
stortkosten (bv. 1/3 container) extern stuk 600 €/st container gemengd afval
opkuis door kuisfirma
     appartement extern stuk 1000 €/st
     woning extern stuk 1500 €/st

schilderwerken
verwijderen van vijzen, pluggen, nagels, … en opvullen gaatjes eigen beheer uur 50 €/u
herstellen en schuren+schilderen van binnendeur eigen beheer stuk 150 €/st gemiddeld 3u per deur
schuren+schilderen van deur kassement eigen beheer stuk 50 €/st gemiddeld 1u per kassement
schuren+vernissen van houten trap eigen beheer stuk 600 €/st gemiddeld 12u per trap
schuren+schilderen van raam kassement eigen beheer stuk 50 €/st gemiddeld 1u per kassement
schuren+schilderen van radiator eigen beheer stuk 150 €/st gemiddeld 3u per radiator
schuren+schilderen van accumulator eigen beheer stuk 100 €/st gemiddeld 2u per accumulator
schilderen wit van muren indien "niet-schilderklaar" eigen beheer m² 10 €/m²
egaliseren tasso eigen beheer m² 12,5 €/m²
verwijderen van isomo plafond + herstel pleisterwerk eigen beheer m² 25 €/m²
vernieuwen van silicone aan werkblad keuken eigen beheer stuk 50 €/st gemiddeld 1u per werkblad
vernieuwen van silicone aan bad/douche eigen beheer stuk 50 €/st gemiddeld 1u per bad/douche

elektriciteit
plaatsen van socket+lamp eigen beheer stuk 10 €/st
vervangen van lamp eigen beheer stuk 10 €/st
plaatsen van nieuwe armatuur (natte ruimtes) extern stuk 80 €/st
vastzetten van schakelaar/stopcontact
     indien 1 extern stuk 50 €/st
     indien meerdere extern stuk 20 €/st
plaatsen van nieuwe accumulator extern stuk 976,38 €/st volgens raamovereenkomst
plaatsen van nieuwe verwarming badkamer (straler) extern stuk 75 €/st

sanitair
keuken
     vervangen van keukenkraan eigen beheer stuk 150 €/st
badkamer
     bad/douche
          vervangen van bad/douche extern stuk 600 €/st
          vervangen van bad-/douchekraan eigen beheer stuk 175 €/st
          vervangen doucheslang eigen beheer stuk 50 €/st
          vervangen douchekop eigen beheer stuk 50 €/st
     wastafel
          vervangen van wastafel eigen beheer stuk 200 €/st incl. kraan
          vervangen tablet eigen beheer stuk 50 €/st
          vervangen spiegel eigen beheer stuk 50 €/st
          vervangen handdoekhouder eigen beheer stuk 60 €/st
toilet
       vervangen van wc eigen beheer stuk 300 €/st pot+jachtbak+shell kraan+bril
       vervangen van jachtbak eigen beheer stuk 100 €/st
       vervangen van vlotter eigen beheer stuk 70 €/st
       vervangen van wc-bril eigen beheer stuk 50 €/st
       vervangen wc-rolhouder eigen beheer stuk 40 €/st

prijs



ontstopping eigen beheer stuk 125 €/st lokaal

cv
verbrandings- en reinigingsattest gaswandketel eigen beheer stuk 106 €/st
plaatsen van nieuwe radiator +-4kW eigen beheer stuk 450 €/st

vloeren
vinyl extern m² 27,56 €/m² volgens raamovereenkomst
plinten (vinyl) extern m 2,65 €/m volgens raamovereenkomst
linoleum extern m² 68,9 €/m² volgens raamovereenkomst
plinten (linoleum) extern m 19,08 €/m volgens raamovereenkomst

glas
vervangen van glas gelijkvloers extern m² 104,94 €/m² volgens raamovereenkomst
vervangen van glas 10e verdieping extern m² 308,46 €/m² volgens raamovereenkomst
   pro rata verrekend naar verdieping (bv. 6e verdieping) extern m² 226,84 €/m²
vervangen van bovenlicht extern stuk 100 €/st
vervangen rooster op glas extern stuk 115 €/st

binnenschrijnwerk
vervangen van badplaat extern m² 249,29 €/m²
terugplaatsen deurpomp eigen beheer stuk 50 €/st
vervangen van deurrooster eigen beheer stuk 100 €/st
vervangen van binnendeur, ongeschilderd extern stuk 196,1 €/st volgens raamovereenkomst
vervangen van deur kassement, ongeschilderd extern stuk 155,82 €/st volgens raamovereenkomst
vervangen van deur + metalen kassement, ongeschilderd extern stuk 600 €/st wanneer deur dient vervangen te

worden > kassement ook owv op-
buitenschrijnwerk leg deuren niet meer te verkrijgen
vervangen rooster in schrijnwerk extern stuk 250 €/st

keukenmeubilair
vervangen van onderblad kast onder gootsteen extern stuk 687,94 €/st volgens raamovereenkomst
vervangen van werkblad extern m² 122,96 €/m² volgens raamovereenkomst
vervangen van sokkel koelkast/fornuis extern stuk 200 €/st
inkorten van keukendeurtjes extern stuk 50 €/st
vervangen van kastplank extern stuk 100 €/st
vervangen van zijstrip/baguette kopse kant werkblad extern stuk 100 €/st
bijregelen van lade extern stuk 50 €/st
bijregelen van deur eigen beheer stuk 20 €/st
vervangen van scharnier extern stuk 67,84 €/st volgens raamovereenkomst

slot- en sluitwerk
bijmaken sleutel eigen beheer stuk 10 €/st
bijmaken combinatiesleutel eigen beheer stuk 50 €/st volgens sluitplan
vervangen van deurklink/-kruk eigen beheer stuk 50 €/st
vervangen van cilinder eigen beheer stuk 50 €/st
uitbreken + vervangen van cilinder eigen beheer stuk 65 €/st
vervangen van combinatiecilinder eigen beheer stuk 175 €/st volgens sluitplan
uitbreken + vervangen van combinatiecilinder eigen beheer stuk 190 €/st volgens sluitplan

allerlei
vervangen van brievenbus eigen beheer stuk 225 €/st
vervangen van garagepoort 2,5mx2m extern stuk 863,9 €/st volgens raamovereenkomst


