WERKGEBIED - ZUID HOLLAND - UTRECHT

Inmeet- en montageservice prijslijst Robert-Jan van den Hoogen
(Prijzen inclusief 21% BTW)
Een nieuwe deur gemonteerd door een ervaren vakman op een tijd die jou het beste uitkomt.
Reserveer direct deze vakman bij het bestellen van jouw nieuwe deuren. De prijzen zijn extra
voordelig vanaf 2 deuren of meer. Bekijk de prijzen inclusief voorrijkosten en BTW, exclusief
materialen / arbeid (tenzij ander aangegeven) en met 1 jaar volledige garantie op de montage.
Inmeten binnen- en buitendeuren
We meten 1 deur in voor een totaalprijs van € 65,- Elke deur extra inmeten kost € 10,Montagekosten opdekdeur
De eerste of één opdekdeur afhangen kost € 120,De tweede of meer opdekdeuren afhangen kost € 90,- per deur
* onderzijde op maat zagen (indien noodzakelijk) €25,* glasmontage voor één ruit kost € 50,* elke ruit extra kost € 20,Montagekosten stompe binnendeur
De eerste of één stompe deur afhangen kost € 180,De tweede of meer stompe deuren afhangen kost € 130,- per deur
* deur op maat maken / schaven kost € 25,- per zijde.
* blinde scharnieren monteren per deur kost € 50,* glasmontage voor één ruit kost € 50,* elke ruit extra kost € 20,Montagekosten stompe buitendeuren
De eerste of één stompe buitendeur afhangen met 1-puntslot kost € 325,De tweede of meer stompe buitendeuren afhangen kost € 295,- per deur
De eerste of één stompe buitendeur afhangen met 3-puntssluiting kost € 350,De tweede of meer stompe buitendeuren afhangen kost € 320,- per deur
* deur op maat maken / schaven inclusief afwerken met grondverf kost € 25,- per zijde.
* glasmontage voor één ruit kost € 50,* elke ruit extra kost € 20,-
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* buitendeurkozijn voorzien van tochtstrippen inclusief materialen € 60,* buitendeurkozijn voorzien van tochtstrippen + dorpelprofiel inclusief materialen € 85,Montagekosten schuifdeur op rail
De eerste of één schuifdeur afhangen kost € 195,De tweede of meer schuifdeuren afhangen kost € 175,- per deur
Bijkomende kosten materiaal en arbeid (afhankelijk van het type deur, zie ook prijzen bij type deur)
Deur op maat maken inclusief afwerken met grondverf kost € 25,- per zijde.
Demonteren van deurbeslag bestaande deur kost € 45,Slot gat verkleinen of vergroten in nieuwe deur kost € 50,Glasmontage voor één ruit kost € 50,Elke ruit extra kost slechts € 20,Afvoeren bestaande deur € 45,- (inclusief stortkosten)
Elke deur extra afvoeren kost € 25,- (inclusief stortkosten)
Blinde scharnieren monteren per deur € 50,Kozijn aanpassen, brievenbus of slot gat frezen of andere werkzaamheden € 65,- per uur
Binnenkozijn plaatsen of vervangen € 375,Elk extra kozijn plaatsen of vervangen kost € 350,Buitendeurkozijn voorzien van tochtstrippen inclusief materialen € 60,Buitendeurkozijn voorzien van tochtstrippen + dorpelprofiel inclusief materialen € 85,Deuren of kozijnen schilderen is niet mogelijk door Robert-Jan
Indien op de locatie van uitvoering betaald parkeren is, dan worden de parkeerkosten op de factuur opgevoerd.
De inmeet- en de montagekosten zijn van toepassing op de datum van uitvoering.

Robert-Jan van den Hoogen
Bodegraafsestraatweg 9
2805 GK GOUDA
06 1244 3012
rjvandenhoogen@gmail.com
KVK – 57595704
BTW - NL001476094 B56.
Voorwaarden en prijzen geldig vanaf 1 juli 2022

WERKGEBIED – NOORD HOLLAND
(Met uitzondering van Texel)
Inmeet en montageservice prijslijst Renoval
(Prijzen inclusief 21% BTW)
Sinds 1997 is Renoval werkzaam als timmerbedrijf, voornamelijk in de renovatie.
Een deur afhangen is niet zo simpel als je misschien zou denken – er komt ervaring,
vakmanschap en de juiste gereedschappen bij kijken. Voor de regio Noord-Holland biedt
Renoval de gelegenheid om dit voor u uit te voeren, met garantie en duidelijke en
vrijblijvende prijsopgave vooraf. De onderstaande prijzen zijn een indicatie en zullen in de
meeste gevallen gehandhaafd blijven, maar de uiteindelijke prijsopgave kan anders uitvallen
afhankelijk van de omstandigheden.
– Inmeten binnen- en buitendeuren: we meten 1 deur in voor een totaalprijs van € 59,- Elke
deur extra inmeten kost € 9,– Montagekosten opdekdeur: de eerste of één opdekdeur afhangen kost € 120,- De tweede of
meer opdekdeuren afhangen kost € 80,- per deur.
-Onderzijde op maat zagen (indien noodzakelijk) €25,-Glasmontage voor één ruit kost € 45,-Elke ruit extra kost € 15,– Montagekosten stompe binnendeur: de eerste of één stompe deur afhangen kost € 160,- De
tweede of meer stompe deuren afhangen kost € 120,- per deur.
-Deur op maat maken / schaven kost € 25,- per zijde.
-Blinde scharnieren monteren per deur kost € 50,-Glasmontage voor één ruit kost € 45,- Elke ruit extra kost € 15,– Montagekosten stompe buitendeuren: de eerste of één stompe buitendeur afhangen met 1puntslot kost € 295,- De tweede of meer stompe buitendeuren afhangen kost € 265,- per deur.
– De eerste of één stompe buitendeur afhangen met 3-puntssluiting kost € 340,- De tweede of
meer stompe buitendeuren afhangen kost € 310,- per deur .
– Deur op maat maken / schaven inclusief afwerken met grondverf kost € 25,- per zijde.
– Glasmontage voor één ruit kost € 45,– Elke ruit extra kost € 15,– buitendeurkozijn voorzien van tochtstrippen inclusief materialen € 50,– buitendeurkozijn voorzien van tochtstrippen + dorpelprofiel inclusief materialen € 75,– Montagekosten schuifdeur op rail: afhankelijk van situatie en soort rail.

Bijkomende kosten materiaal en arbeid (afhankelijk van het type deur, zie ook prijzen bij type
deur):
– Deur op maat maken inclusief afwerken met grondverf kost € 25,- per zijde.
– Demonteren van deurbeslag bestaande deur kost € 45,– Slot gat verkleinen of vergroten in nieuwe deur kost € 47,50
– Glasmontage voor één ruit kost € 45,- Elke ruit extra kost slechts € 15,– Afvoeren bestaande deur € 45,- (inclusief stortkosten) Elke deur extra afvoeren kost € 25,– Blinde scharnieren monteren per deur € 50,– Kozijn plaatsen of aanpassen, brievenbus of slotgat frezen (voor zover dat niet door de
fabrikant wordt verzorgd) of andere werkzaamheden € 60,- per uur.
– Op alle leveranties en werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden van
Renoval van toepassing die we u desgevraagd zullen doen toekomen. De gebruikelijk garantie
termijn voor alle werkzaamheden en materialen bedraagt 3 jaar behoudens de
fabrieksgarantie, tenzij anders aangegeven.
– Binnen de regio Amsterdam, alsmede alle andere locaties waar betaald parkeren is, worden
de parkeerkosten op de factuur opgevoerd. Binnen de ring Amsterdam geldt een toeslag van
Eu. 10,- per deur per verdieping indien er geen vertikaal transport (lift) beschikbaar is.
– Schilderwerk buiten het aanbrengen van grondverf wordt niet verzorgd door Renoval.
– Renoval heeft het VCA-VOL veiligheidscertificaat. Ook voeren wij desgewenst andere
werkzaamheden uit zoals houtrotherstel volgens de Repair Care -methode (epoxy). Informeer
naar de mogelijkheden voor het laten uitvoeren van diverse soorten timmerwerk.
Bent u geinteresseerd in het uit laten voeren en wilt u met ons in kontakt komen bel dan 06 45
85 43 42 (Rob Valkenburg) of mail naar info@renoval.nl en wij nemen dan zo spoedig
mogelijk kontakt met u op.

WERKGEBIED – FRIESLAND – GRONINGEN – DRENTE

Inmeet en montageservice prijslijst Dennis de Vries Bouwprojecten
(Prijzen inclusief 21% BTW)
Een nieuwe deur gemonteerd door een ervaren vakman op een tijd die jou het beste uitkomt.
Reserveer direct deze vakman bij het bestellen van jouw nieuwe deuren. De prijzen zijn extra
voordelig vanaf 2 deuren of meer.
Dennis de Vries Bouwprojecten werkt vanaf Heerenveen en berekend € 35.00 voorrijkosten buiten
een straal van 45km rondom Heereveen. Binnen de straal van 45km worden géén voorrijkosten
berekend.
Bekijk de prijzen inclusief BTW, exclusief materialen (tenzij anders aangegeven) en met 2 jaar
volledige garantie op de montage.
Inmeten binnen en buitendeuren
We meten 1 deur in voor een totaalprijs van € 59.00. Elke deur extra inmeten kost € 9.00
Rekenvoorbeeld
Wil jij 3 deuren laten inmeten, dan kost dit € 59.00 + 2 x € 9.00 totaal € 77.00
Wil jij 9 deuren laten inmeten, dan kost dit € 59.00 + 8 x € 9.00 totaal € 131.00
Montagekosten opdekdeur
De eerste of één opdekdeur afhangen kost € 90.00
De tweede of meer opdekdeuren afhangen kost slechts € 60.00 per deur
Rekenvoorbeeld
Wil jij 2 opdekdeuren laten monteren, dan kost dit € 90.00 + € 60.00 totaal € 150.00
Wil jij 6 opdekdeuren laten monteren, dan kost dit € 90.00 + 5 x € 60.00 totaal € 390.00
Montagekosten stompe binnendeur
De eerste of één stompe deur afhangen kost € 160.00
De tweede of meer stompe deuren afhangen kost slechts € 120.00 per deur
Rekenvoorbeeld
Wil jij 2 stompe deuren laten monteren, dan kost dit € 160.00 + € 120.00 totaal € 280.00
Wil jij 6 stompe deuren laten monteren, dan kost dit € 160.00 + 5 x € 120.00 totaal € 760.00

Montagekosten stompe buitendeuren
De eerste of één stompe buitendeur afhangen met 1-puntslot kost € 295.00
De tweede of meer stompe buitendeuren afhangen kost slechts € 265.00 per deur
De eerste of één stompe buitendeur afhangen met 3-puntssluiting kost € 340.00
De tweede of meer stompe buitendeuren afhangen kost slechts € 310.00 per deur
Rekenvoorbeeld
Wil jij 2 stompe buitendeuren laten monteren met 3-puntslot, kost dit € 340.00 + € 310.00 totaal €
650.00
Montagekosten schuifdeur op rail
De eerste of één schuifdeur afhangen kost € 175.00
De tweede of meer schuifdeuren afhangen kost slechts € 155.00 per deur
Rekenvoorbeeld
Wil jij 2 schuifdeuren laten monteren, dan kost dit € 175.00 + € 155.00 totaal € 330.00
Meerwerk in overleg
Deur op maat maken inclusief afwerken met grondverf kost € 25.00 per zijde.
Demonteren van deurbeslag bestaande deur kost € 45.00
Slot gat verkleinen of vergroten in nieuwe deur kost € 47.50
Glasmontage voor één ruit kost € 45.00.
Elke ruit extra kost slechts € 15.00
Afvoeren bestaande deur € 45.00
Elke deur extra kost slechts € 25.00 (inclusief stortkosten)
Blinde scharnieren monteren per deur € 50.00
Kozijn aanpassen, brievenbus of slot gat frezen of andere werkzaamheden € 55.00 per uur
Kozijn plaatsen of vervangen € 375.00
Elk extra kozijn plaatsen of vervangen kost slechts € 350.00
Buitendeurkozijn voorzien van tochtstrippen inclusief materialen € 50.00
Buitendeurkozijn voorzien van tochtstrippen + dorpelprofiel inclusief materialen € 75.00
Deuren of kozijnen schilderen is niet mogelijk door Dennis de Vries Bouwprojecten

Dennis de Vries Bouwprojecten
Wielen 6
8446 LE Heerenveen
06-24871898
Dennis@devriesbouwprojecten.nl
KVK - 50643460
BTW - NL001433794B31
Voorwaarden geldig vanaf 1 juni 2021

