
 

 

Rozenoord – Vught 

 

Meerwerk 

4 stadswoningen



 

 

Meerwerk: bouwnummer 1 

 

  aantal eenheid incl. BTW opmerkingen 

Bouwkundige werkzaamheden         

d.r. meranti kozijn met tubespaan stomp deur 
incl. schilderwerk i.p.v. nastelkozijn met 
opdekdeur 1,00 st  €       862,50    

eiken dichte trap i.p.v. vuren dichte trap 1,00 st   
na showroombezoek 
vastleggen 

rubberwood dichte trap i.p.v. vuren dichte trap 1,00 st   
na showroombezoek 
vastleggen 

schilderwerk trappen, leuningen en hekken 1,00 st  €   1.670,00    

voorlijmen, pleisteren stenen wanden 29,20 m2  €         40,58    

stucstops 6,05 m1  €         11,54    

L-beschermers 20,75 m1  €            7,19    

klassa A metalstud wanden 332,18 m2  €         23,23    

voorlijmen, pleisteren plafonds 66,00 m2  €         43,49    

spuitklaar maken en spack spuitwerk plafonds 66,00 m2  €         27,59    

wandtegels incl. aanbrengen, tegellijm en 
voegmortel (standaard begroot)   m2   

na showroombezoek 
vastleggen 

vloertegels incl. aanbrengen, tegellijm en 
voegmortel (standaard begroot)   m2   

na showroombezoek 
vastleggen 

sanitair (standaard begroot)   off   
na showroombezoek 
vastleggen 

metal studwanden voorzien van OSB 11mm   m2  €         11,30    

metal studwanden 100mm   m2  €         52,46    

leveren en aanbrengen plinten 12x95mm gegrond   m1  €         16,30    

leveren en aanbrengen plinten 12x55mm gegrond   m1  €         13,40    

texen wanden (lichte kleur)   m2  €         17,42    

texen wanden (donkere kleur)   m2  €         18,88    

texen plafonds (lichte kleur)   m2  €         20,33    

schilderen plinten   m1  €         11,54    

vloertegels leveren   m2   
na uitzoeken 
showroom 

vloertegels begane grond aanbrengen, incl. 
tegellijm en voegmortel   m2   

hangt van grootte 
tegels af 



 

 

pvc vloeren leveren en aanbrengen   m2   
na uitzoeken 
showroom 

          

Loodgieterswerkzaamheden         

Extra leidingwerk Warm/Koud/afvoer per meter   m1  €       144,00    

Extra leidingwerk Koud/afvoer per meter   m1  €       102,00    

Extra leidingwerk Warm/Koud per meter   m1  €       102,00    

Verplaatsen leidingwerk W/K/A/ per meter   m1  €       144,00    

Verplaatsen leidingwerk K/A per meter   m1  €       102,00    

Verplaatsen leidingwerk W/K per meter   m1  €       102,00    

Extra koudwateraansluiting tbv Quooker, boiler of 
vaatwasser naast spoelunit incl leidingwerk   st  €          30,00    

Extra aansluiting vaatwasser andere positie incl. 
Leidingwerk en afvoer   st  €       144,00    

Extra aansluiting Amerikaanse koelkast incl. 
leidingwerk   st  €       144,00    

W/K/A uit vloer t.b.v. spoeleiland (zie prijs per meter)   st  €    

Wijzigen vloerverwarming ivm wijzigen opstelling   st  €       180,00    

vortsvrije buitenkraan   st  €       321,27    

schrobput onder buitenkraan   st  €       286,54    

Extra koudwateraansluiting tbv Amer koelkast incl. 
kraan 3/4st   st  €       243,12    

          

elektrawerkzaamheden         

Extra loze leiding   st  €       180,00    

Extra aardlekschakelaar 40A/30mA/2P   st  €       288,00    

Extra enkele wandcontactdoos op bestaande groep 
inbouw tbv.    st  €       168,00    

Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep 
inbouw tbv    st  €       174,00    

Wijzigen enkele wandcontactdoos naar dubbele 
wandcontactdoos   st  €          42,00    

Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep inbouw 
tbv.    st  €       300,00    

Extra dubbele wandcontactdoos op aparte groep 
inbouw   st  €       306,00    

Wijzigen dubbele wandcontactdoos van verticaal naar 
horizontaal    st  €          36,00    



 

 

Extra geschakelde wandcontactdoos op enkelpolige 
schakelaar ( incl. de schakelaar) Let op: 2 punten 
aangeven   st  €       318,00    
Extra geschakelde wandcontactdoos op en leddimmer ( 
incl. dimnmer)Let op: 2 punten aangeven   

st  €       360,00  

  

Extra lichtpunt in plafond of wand, op een enkelpolige 
schakelaar (incl. de schakelaar)Let op: 2 punten 
aangeven   st  €       210,00    

Extra lichtpunt in plafond of wand, op een leddimmer 
(incl. de dimmer)Let op: 2 punten aangeven   st  €       270,00    

Extra loze elektraleiding op 50mm inbouwdoos t.b.v. 
plankverlichting Let op: 2 punten aangeven   st  €       103,20    

Verplaatsen wandcontactdoos, schakelaar of loze 
leiding. LET OP! Regel betonwand   st  €          93,60    
Verplaatsing elektra tbv MV-bediening (Co2-sensor) / 
Thermostaat   st  €          90,00    

Bedraden en afmonteren loze leiding voor 
boiler/vaatwasser/oven incl. wandcontactdoos op 
aparte groep   st 

 €       330,00  

  
Extra aansluiting perilex voor een 2 x 230 Watt 
aansluiting   

st  €          44,40  

  
Wijzigen perilex aansluiting voor kookplaat van 2 fase 
naar 3 fase (380 Watt) Krachtstroom - 16A   

st  €       330,00  

  
Wijzigen perilex aansluiting voor kookplaat van 2 fase 
naar 3 fase (380 Watt) Krachtstroom - 25A   

st  €       390,00  

  

Extra enkele wandcontactdoos in dekvloer (is 
vloerdoos)    

st 

 €       300,00    

voorbereiding PV panelen   st  €       545,59    

PV panelen 3 stuks 370wp 1 ps  €    1.960,20    

PV panelen extra 370wp 1 st  €       653,40    

          

Bouwkundige 
werkzaamheden(Freeswerk/Dichtsmeren 
leidingwerk)   

  

    

Extra elektra per stuk   st  €          34,00    

Extra leidingwerk loodgieter per stuk   st  €          34,00    

verplaatsen elektra/leidingwerk loodgieter per stuk   st  €          48,50    

Binnen/voorzetwand 70mm per m2   m2  €          45,00    

Binnen/voorzetwand 100mm per m2   m2  €          55,00    

Verplaatsen keuken naar andere ruimte      nvt    
 
 



 

 

Meerwerk: bouwnummer 2 
 

  aantal eenheid incl. BTW opmerkingen 

Bouwkundige werkzaamheden         

d.r. meranti kozijn met tubespaan stomp deur 
incl. schilderwerk i.p.v. nastelkozijn met 
opdekdeur 1,00 st  €         862,50    

eiken dichte trap i.p.v. vuren dichte trap 1,00 st     

rubberwood dichte trap i.p.v. vuren dichte trap 1,00 st     

schilderwerk trappen, leuningen en hekken 1,00 st  €      1.670,00    

voorlijmen, pleisteren stenen wanden 65,65 m2  €            40,58    

stucstops 19,15 m1  €            11,54    

L-beschermers 55,88 m1  €              7,19    

klassa A metalstud wanden 329,34 m2  €            23,23    

voorlijmen, pleisteren plafonds 67,35 m2  €            43,49    

spuitklaar maken en spack spuitwerk plafonds 67,35 m2  €            27,59    

wandtegels incl. aanbrengen, tegellijm en 
voegmortel (standaard begroot)   m2   

na 
showroombezoek 
vastleggen 

vloertegels incl. aanbrengen, tegellijm en 
voegmortel (standaard begroot)   m2   

na 
showroombezoek 
vastleggen 

sanitair (standaard begroot)   off   

na 
showroombezoek 
vastleggen 

metal studwanden voorzien van OSB 11mm   m2  €            11,30    

metal studwanden 100mm   m2  €            52,46    

leveren en aanbrengen plinten 12x95mm gegrond   m1  €            16,30    

leveren en aanbrengen plinten 12x55mm gegrond   m1  €            13,40    

texen wanden (lichte kleur)   m2  €            17,42    

texen wanden (donkere kleur)   m2  €            18,88    

texen plafonds (lichte kleur)   m2  €            20,33    

schilderen plinten   m1  €            11,54    

vloertegels leveren   m2   
na uitzoeken 
showroom 

vloertegels begane grond aanbrengen, incl. 
tegellijm en voegmortel   m2   

hangt van grootte 
tegels af 



 

 

pvc vloeren leveren en aanbrengen   m2   
na uitzoeken 
showroom 

          

Loodgieterswerkzaamheden         

Extra leidingwerk Warm/Koud/afvoer per meter   m1  €          144,00    

Extra leidingwerk Koud/afvoer per meter   m1  €          102,00    

Extra leidingwerk Warm/Koud per meter   m1  €          102,00    

Verplaatsen leidingwerk W/K/A/ per meter   m1  €          144,00    

Verplaatsen leidingwerk K/A per meter   m1  €          102,00    

Verplaatsen leidingwerk W/K per meter   m1  €          102,00    

Extra koudwateraansluiting tbv Quooker, boiler of 
vaatwasser naast spoelunit incl leidingwerk   st  €            30,00    

Extra aansluiting vaatwasser andere positie incl. 
Leidingwerk en afvoer   st  €          144,00    

Extra aansluiting Amerikaanse koelkast incl. 
leidingwerk   st  €          144,00    

W/K/A uit vloer t.b.v. spoeleiland (zie prijs per meter)   st  €    

Wijzigen vloerverwarming ivm wijzigen opstelling   st  €          180,00    

vortsvrije buitenkraan   st  €          321,27    

schrobput onder buitenkraan   st  €          286,54    

Extra koudwateraansluiting tbv Amer koelkast incl. 
kraan 3/4st   st  €          243,12    

          

elektrawerkzaamheden         

Extra loze leiding   st  €          180,00    

Extra aardlekschakelaar 40A/30mA/2P   st  €          288,00    

Extra enkele wandcontactdoos op bestaande groep 
inbouw tbv.    st  €          168,00    

Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep 
inbouw tbv    st  €          174,00    

Wijzigen enkele wandcontactdoos naar dubbele 
wandcontactdoos   st  €            42,00    

Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep 
inbouw tbv.    st  €          300,00    

Extra dubbele wandcontactdoos op aparte groep 
inbouw   st  €          306,00    

Wijzigen dubbele wandcontactdoos van verticaal naar 
horizontaal    st  €            36,00    



 

 

Extra geschakelde wandcontactdoos op enkelpolige 
schakelaar ( incl. de schakelaar) Let op: 2 punten 
aangeven   st  €          318,00    
Extra geschakelde wandcontactdoos op en leddimmer 
( incl. dimnmer)Let op: 2 punten aangeven   

st  €          360,00  

  

Extra lichtpunt in plafond of wand, op een enkelpolige 
schakelaar (incl. de schakelaar)Let op: 2 punten 
aangeven   st  €          210,00    

Extra lichtpunt in plafond of wand, op een leddimmer 
(incl. de dimmer)Let op: 2 punten aangeven   st  €          270,00    

Extra loze elektraleiding op 50mm inbouwdoos t.b.v. 
plankverlichting Let op: 2 punten aangeven   st  €          103,20    

Verplaatsen wandcontactdoos, schakelaar of loze 
leiding. LET OP! Regel betonwand   st  €            93,60    
Verplaatsing elektra tbv MV-bediening (Co2-sensor) / 
Thermostaat   st  €            90,00    

Bedraden en afmonteren loze leiding voor 
boiler/vaatwasser/oven incl. wandcontactdoos op 
aparte groep   st 

 €          330,00  

  
Extra aansluiting perilex voor een 2 x 230 Watt 
aansluiting   

st  €            44,40  

  
Wijzigen perilex aansluiting voor kookplaat van 2 fase 
naar 3 fase (380 Watt) Krachtstroom - 16A   

st  €          330,00  

  
Wijzigen perilex aansluiting voor kookplaat van 2 fase 
naar 3 fase (380 Watt) Krachtstroom - 25A   

st  €          390,00  

  

Extra enkele wandcontactdoos in dekvloer (is 
vloerdoos)    

st 

 €          300,00    

voorbereiding PV panelen   st  €          545,59    

PV panelen 3 stuks 370wp 1 ps  €      1.960,20    

PV panelen extra 370wp 1 st  €          653,40    

          

Bouwkundige 
werkzaamheden(Freeswerk/Dichtsmeren 
leidingwerk)   

  

    

Extra elektra per stuk   st  €            34,00    

Extra leidingwerk loodgieter per stuk   st  €            34,00    

verplaatsen elektra/leidingwerk loodgieter per stuk   st  €            48,50    

Binnen/voorzetwand 70mm per m2   m2  €            45,00    

Binnen/voorzetwand 100mm per m2   m2  €            55,00    

Verplaatsen keuken naar andere ruimte      nvt    
 
  



 

 

 
Meerwerk: bouwnummer 3 
 

  aantal eenheid incl. BTW opmerkingen 

Bouwkundige werkzaamheden         

d.r. meranti kozijn met tubespaan stomp deur 
incl. schilderwerk i.p.v. nastelkozijn met 
opdekdeur 1,00 st  €    862,50    

eiken dichte trap i.p.v. vuren dichte trap 1,00 st     

rubberwood dichte trap i.p.v. vuren dichte trap 1,00 st     

schilderwerk trappen, leuningen en hekken 1,00 st  € 1.670,00    

voorlijmen, pleisteren stenen wanden 53,85 m2  €       40,58    

stucstops 7,50 m1  €       11,54    

L-beschermers 41,83 m1  €         7,19    

klassa A metalstud wanden 327,62 m2  €       23,23    

voorlijmen, pleisteren plafonds 73,71 m2  €       43,49    

spuitklaar maken en spack spuitwerk plafonds 73,71 m2  €      27,59    

wandtegels incl. aanbrengen, tegellijm en 
voegmortel (standaard begroot)   m2   

na 
showroombezoek 
vastleggen 

vloertegels incl. aanbrengen, tegellijm en 
voegmortel (standaard begroot)   m2   

na 
showroombezoek 
vastleggen 

sanitair (standaard begroot)   off   

na 
showroombezoek 
vastleggen 

metal studwanden voorzien van OSB 11mm   m2  €       11,30    

metal studwanden 100mm   m2  €       52,46    

leveren en aanbrengen plinten 12x95mm gegrond   m1  €       16,30    

leveren en aanbrengen plinten 12x55mm gegrond   m1  €       13,40    

texen wanden (lichte kleur)   m2  €       17,42    

texen wanden (donkere kleur)   m2  €       18,88    

texen plafonds (lichte kleur)   m2  €       20,33    

schilderen plinten   m1  €       11,54    

vloertegels leveren   m2   
na uitzoeken 
showroom 

vloertegels begane grond aanbrengen, incl. 
tegellijm en voegmortel   m2   

hangt van grootte 
tegels af 

pvc vloeren leveren en aanbrengen   m2   
na uitzoeken 
showroom 



 

 

          

Loodgieterswerkzaamheden         

Extra leidingwerk Warm/Koud/afvoer per meter   m1  €     144,00    

Extra leidingwerk Koud/afvoer per meter   m1  €     102,00    

Extra leidingwerk Warm/Koud per meter   m1  €     102,00    

Verplaatsen leidingwerk W/K/A/ per meter   m1  €     144,00    

Verplaatsen leidingwerk K/A per meter   m1  €     102,00    

Verplaatsen leidingwerk W/K per meter   m1  €     102,00    
Extra koudwateraansluiting tbv Quooker, boiler of 
vaatwasser naast spoelunit incl leidingwerk   st  €       30,00    
Extra aansluiting vaatwasser andere positie incl. 
Leidingwerk en afvoer   st  €     144,00    
Extra aansluiting Amerikaanse koelkast incl. 
leidingwerk   st  €     144,00    

W/K/A uit vloer t.b.v. spoeleiland (zie prijs per meter)   st  €    

Wijzigen vloerverwarming ivm wijzigen opstelling   st  €     180,00    

vortsvrije buitenkraan   st  €     321,27    

schrobput onder buitenkraan   st  €     286,54    
Extra koudwateraansluiting tbv Amer koelkast incl. 
kraan 3/4st   st  €     243,12    

          

elektrawerkzaamheden         

Extra loze leiding   st  €     180,00    

Extra aardlekschakelaar 40A/30mA/2P   st  €     288,00    
Extra enkele wandcontactdoos op bestaande groep 
inbouw tbv.    st  €     168,00    
Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep 
inbouw tbv    st  €     174,00    
Wijzigen enkele wandcontactdoos naar dubbele 
wandcontactdoos   st  €       42,00    
Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep inbouw 
tbv.    st  €     300,00    
Extra dubbele wandcontactdoos op aparte groep 
inbouw   st  €     306,00    
Wijzigen dubbele wandcontactdoos van verticaal naar 
horizontaal    st  €       36,00    
Extra geschakelde wandcontactdoos op enkelpolige 
schakelaar ( incl. de schakelaar) Let op: 2 punten 
aangeven   st  €     318,00    
Extra geschakelde wandcontactdoos op en leddimmer ( 
incl. dimnmer)Let op: 2 punten aangeven   

st  €     360,00  
  



 

 

Extra lichtpunt in plafond of wand, op een enkelpolige 
schakelaar (incl. de schakelaar)Let op: 2 punten 
aangeven   st  €     210,00    
Extra lichtpunt in plafond of wand, op een leddimmer 
(incl. de dimmer)Let op: 2 punten aangeven   st  €     270,00    
Extra loze elektraleiding op 50mm inbouwdoos t.b.v. 
plankverlichting Let op: 2 punten aangeven   st  €     103,20    
Verplaatsen wandcontactdoos, schakelaar of loze 
leiding. LET OP! Regel betonwand   st  €       93,60    
Verplaatsing elektra tbv MV-bediening (Co2-sensor) / 
Thermostaat   st  €       90,00    
Bedraden en afmonteren loze leiding voor 
boiler/vaatwasser/oven incl. wandcontactdoos op 
aparte groep   st 

 €     330,00  

  
Extra aansluiting perilex voor een 2 x 230 Watt 
aansluiting   

st  €       44,40  
  

Wijzigen perilex aansluiting voor kookplaat van 2 fase 
naar 3 fase (380 Watt) Krachtstroom - 16A   

st  €     330,00  

  
Wijzigen perilex aansluiting voor kookplaat van 2 fase 
naar 3 fase (380 Watt) Krachtstroom - 25A   

st  €     390,00  

  
Extra enkele wandcontactdoos in dekvloer (is 
vloerdoos)    

st 
 €     300,00    

voorbereiding PV panelen   st  €     545,59    

PV panelen 3 stuks 370wp 1 ps  € 1.960,20    

PV panelen extra 370wp 1 st  €     653,40    

          
Bouwkundige 
werkzaamheden(Freeswerk/Dichtsmeren 
leidingwerk)   

  

    

Extra elektra per stuk   st  €       34,00    

Extra leidingwerk loodgieter per stuk   st  €       34,00    

verplaatsen elektra/leidingwerk loodgieter per stuk   st  €       48,50    

Binnen/voorzetwand 70mm per m2   m2  €       45,00    

Binnen/voorzetwand 100mm per m2   m2  €       55,00    

Verplaatsen keuken naar andere ruimte      nvt    
  



 

 

Meerwerk: bouwnummer 4 

  aantal eenheid incl. BTW opmerkingen 

Bouwkundige werkzaamheden         

d.r. meranti kozijn met tubespaan stomp deur 
incl. schilderwerk i.p.v. nastelkozijn met 
opdekdeur 1,00 st  €     862,50    

eiken dichte trap i.p.v. vuren dichte trap 1,00 st     

rubberwood dichte trap i.p.v. vuren dichte trap 1,00 st     

schilderwerk trappen, leuningen en hekken 1,00 st  € 1.670,00    

voorlijmen, pleisteren stenen wanden 69,00 m2  €       40,58    

stucstops 21,25 m1  €       11,54    

L-beschermers 48,48 m1  €          7,19    

klassa A metalstud wanden 294,61 m2  €       23,23    

voorlijmen, pleisteren plafonds 82,03 m2  €       43,49    

spuitklaar maken en spack spuitwerk plafonds 82,03 m2  €       27,59    

wandtegels incl. aanbrengen, tegellijm en 
voegmortel (standaard begroot)   m2   

na 
showroombezoek 
vastleggen 

vloertegels incl. aanbrengen, tegellijm en 
voegmortel (standaard begroot)   m2   

na 
showroombezoek 
vastleggen 

sanitair (standaard begroot)   off   

na 
showroombezoek 
vastleggen 

metal studwanden voorzien van OSB 11mm   m2  €       11,30    

metal studwanden 100mm   m2  €       52,46    

leveren en aanbrengen plinten 12x95mm gegrond   m1  €       16,30    

leveren en aanbrengen plinten 12x55mm gegrond   m1  €       13,40    

texen wanden (lichte kleur)   m2  €       17,42    

texen wanden (donkere kleur)   m2  €       18,88    

texen plafonds (lichte kleur)   m2  €       20,33    

schilderen plinten   m1  €       11,54    

vloertegels leveren   m2   
na uitzoeken 
showroom 

vloertegels begane grond aanbrengen, incl. 
tegellijm en voegmortel   m2   

hangt van grootte 
tegels af 

pvc vloeren leveren en aanbrengen   m2   
na uitzoeken 
showroom 

          



 

 

Loodgieterswerkzaamheden         

Extra leidingwerk Warm/Koud/afvoer per meter   m1  €     144,00    

Extra leidingwerk Koud/afvoer per meter   m1  €     102,00    

Extra leidingwerk Warm/Koud per meter   m1  €     102,00    

Verplaatsen leidingwerk W/K/A/ per meter   m1  €     144,00    

Verplaatsen leidingwerk K/A per meter   m1  €     102,00    

Verplaatsen leidingwerk W/K per meter   m1  €     102,00    
Extra koudwateraansluiting tbv Quooker, boiler of 
vaatwasser naast spoelunit incl leidingwerk   st  €        30,00    
Extra aansluiting vaatwasser andere positie incl. 
Leidingwerk en afvoer   st  €     144,00    
Extra aansluiting Amerikaanse koelkast incl. 
leidingwerk   st  €     144,00    

W/K/A uit vloer t.b.v. spoeleiland (zie prijs per meter)   st  €    

Wijzigen vloerverwarming ivm wijzigen opstelling   st  €     180,00    

vortsvrije buitenkraan   st  €     321,27    

schrobput onder buitenkraan   st  €     286,54    
Extra koudwateraansluiting tbv Amer koelkast incl. 
kraan 3/4st   st  €     243,12    

          

elektrawerkzaamheden         

Extra loze leiding   st  €     180,00    

Extra aardlekschakelaar 40A/30mA/2P   st  €     288,00    
Extra enkele wandcontactdoos op bestaande groep 
inbouw tbv.    st  €     168,00    
Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep 
inbouw tbv    st  €     174,00    
Wijzigen enkele wandcontactdoos naar dubbele 
wandcontactdoos   st  €        42,00    
Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep inbouw 
tbv.    st  €     300,00    
Extra dubbele wandcontactdoos op aparte groep 
inbouw   st  €     306,00    
Wijzigen dubbele wandcontactdoos van verticaal naar 
horizontaal    st  €        36,00    
Extra geschakelde wandcontactdoos op enkelpolige 
schakelaar ( incl. de schakelaar) Let op: 2 punten 
aangeven   st  €     318,00    
Extra geschakelde wandcontactdoos op en leddimmer ( 
incl. dimnmer)Let op: 2 punten aangeven   

st  €     360,00  
  



 

 

Extra lichtpunt in plafond of wand, op een enkelpolige 
schakelaar (incl. de schakelaar)Let op: 2 punten 
aangeven   st  €     210,00    
Extra lichtpunt in plafond of wand, op een leddimmer 
(incl. de dimmer)Let op: 2 punten aangeven   st  €     270,00    
Extra loze elektraleiding op 50mm inbouwdoos t.b.v. 
plankverlichting Let op: 2 punten aangeven   st  €     103,20    
Verplaatsen wandcontactdoos, schakelaar of loze 
leiding. LET OP! Regel betonwand   st  €        93,60    
Verplaatsing elektra tbv MV-bediening (Co2-sensor) / 
Thermostaat   st  €        90,00    
Bedraden en afmonteren loze leiding voor 
boiler/vaatwasser/oven incl. wandcontactdoos op 
aparte groep   st 

 €     330,00  

  
Extra aansluiting perilex voor een 2 x 230 Watt 
aansluiting   

st  €        44,40  
  

Wijzigen perilex aansluiting voor kookplaat van 2 fase 
naar 3 fase (380 Watt) Krachtstroom - 16A   

st  €     330,00  

  
Wijzigen perilex aansluiting voor kookplaat van 2 fase 
naar 3 fase (380 Watt) Krachtstroom - 25A   

st  €     390,00  

  
Extra enkele wandcontactdoos in dekvloer (is 
vloerdoos)    

st 
 €     300,00    

voorbereiding PV panelen   st  €     545,59    

PV panelen 3 stuks 370wp 1 ps  €  1.960,20    

PV panelen extra 370wp 1 st  €     653,40    

          
Bouwkundige 
werkzaamheden(Freeswerk/Dichtsmeren 
leidingwerk)   

  

    

Extra elektra per stuk   st  €        34,00    

Extra leidingwerk loodgieter per stuk   st  €        34,00    

verplaatsen elektra/leidingwerk loodgieter per stuk   st  €        48,50    

Binnen/voorzetwand 70mm per m2   m2  €        45,00    

Binnen/voorzetwand 100mm per m2   m2  €        55,00    

Verplaatsen keuken naar andere ruimte      nvt    

 


