
Prijslijst service- en herstelwerkzaamheden bij verhuizing

Omschrijving werkzaamheden ruimte kosten incl btw

verwijderen laminaat hal of overloop kmr € 32,67

verwijderen laminaat slaapkamer of keuken kmr € 127,05

verwijderen laminaat  woonkamer kmr € 302,50

 

verwijderen losliggende vloerbedekking hal of overloop kmr € 30,25

verwijderen losliggende vloerbedekking slaapkamer of keuken kmr € 90,75

verwijderen losliggende vloerbedekking woonkamer kmr € 226,88

 

verwijderen verlijmde vloerbedekking hal of overloop kmr € 60,50

verwijderen verlijmde vloerbedekking slaapkamer of keuken kmr € 181,50

verwijderen verlijmde vloerbedekking woonkamer kmr € 453,75

 

verwijderen tegelvloer hal of overloop kmr € 114,95

verwijderen tegelvloer slaapkamer of keuken kmr € 347,88

verwijderen tegelvloer woonkamer kmr € 831,88

 

verwijderen parketvloer hal of overloop kmr € 133,10

verwijderen parketvloer slaapkamer of keuken kmr € 453,75

verwijderen parketvloer woonkamer kmr € 1.134,38

 

verwijderen van vloerbedekking trap incl lijmresten trap € 363,00

verwijderen van halve maantjes van trap incl lijmresten trap € 121,00

 

vloeren egaliseren tot 3 mm hal of overloop kmr € 72,60

vloeren egaliseren tot 3 mm slaapkamer of keuken kmr € 209,64

vloeren egaliseren tot 3 mm woonkamer kmr € 474,50

 

wanden behangklaar stucen hal of overloop kmr € 180,20

wanden behangklaar stucen slaapkamer of keuken kmr € 712,32

wanden behangklaar stucen woonkamer kmr € 1.007,42

 

steenstrips verwijderen en afvoeren m2 € 16,18

 

schroten bertimmeringen lambrisering verwijderen en afvoeren m2 € 11,94

 

verwijderen van plafondschroten hal of overloop kmr € 36,30

verwijderen van plafondschroten slaapkamer of keuken kmr € 139,15

verwijderen van plafondschroten  woonkamer kmr € 356,95

 

texen van vervuilde/vergeelde plafonds hal of overloop kmr € 84,80

texen van vervuilde/vergeelde plafonds slaapkamer of keuken kmr € 267,12

texen van vervuilde/vergeelde plafonds woonkamer kmr € 572,40

 

stucwerk plafond (pleisterwerk) hal of overloop kmr € 63,60

stucwerk plafond (pleisterwerk) keuken of slaapkamer kmr € 254,40

stucwerk plafond (pleisterwerk) woonkamer kmr € 636,00

 

vervangen van beschadigde binnendeur stomp stk € 187,67

vervangen van beschadigde binnendeur opdek stk € 179,08

aflakken van binnendeur als gevolg van schade stk € 93,28

terugplaatsen van aanwezige stompe binnendeur stk € 30,25

 



vervangen beschadigde keuken of bergingsdeur stk € 961,30

verwijderen en afvoeren zonwering of rolluik stk € 102,85

 

vervangen van beschadigd aanrechtblad duropal stk € 414,58

vervangen onderkastje 50 /60 cm stk € 135,42

vervangen bovenkastje  50/60 cm stk € 72,08

verwijderen inbouwapparatuur alsmede overig witgoed stk € 60,50

 

verwijderen douchescherm stk € 60,50

ligbad incl paneel verwijderen, Kitwerk en gaatjes in tegels herstellen stk € 242,00

vervangen beschadigde wastafel ,hermontage kraan stk € 236,08

vervangen beschadigde toiletpot stk € 257,81

vervangen beschadigd reservoir stk € 103,52

 

verwijderen straatwerk m2 € 24,20

rooien van bomen (OFFERTE) offerte

schutting verwijderen m1 € 30,25

afvalcontainer / kliko leeg en schoonmaken stk € 36,30

aanbouw, berging of garage slopen (OFFERTE) offerte  

 

schoonmaken standaard woning compleet binnenzijde incl alle buitenbeglazing won € 272,25

schoonmaken standaard woning extra vervuild incl alle buitenbeglazing won € 423,50

 

schoonmaken standaard appartement compleet binnenzijde won € 211,75

schoonmaken standaard appartement extra vervuild won € 393,25

schoonmaken badkamer stk € 77,14

schoonmaken keuken stk € 71,09

schoonmaken toilet stk € 37,67

ontkalken douchehoek stk € 54,45

ontkalken toiletpot stk € 30,25

 

gaskeuring won € 34,41

elektra keuring won € 60,40

leveren gecertificeerde sleutel stk € 30,00


