Inmeet en montageservice prijslijst Voordeeldeuren.nl

(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. Een team van 25 ervaren vakmensen staan klaar om
ook bij jouw de deuren te plaatsen of te vervangen. De prijzen zijn extra voordelig vanaf 2 deuren of meer.
Bekijk de prijzen inclusief voorrijkosten, exclusief materialen en met 5 jaar volledige garantie op de montage.

Inmeten binnen en buitendeuren
We meten 1 tot 7 deuren in voor een totaalprijs van € 49.00. Elke deur extra inmeten kost € 7.00
Rekenvoorbeeld
Wil jij 3 deuren laten inmeten, dan kost dit € 49.00
Wil jij 9 deuren laten inmeten, dan kost dit € 49.00 + 2 x € 7.00 totaal € 63.00

Montagekosten opdekdeur
De eerste of één opdekdeur afhangen kost € 80.00
De tweede of meer opdekdeuren afhangen kost slechts € 50.00 per deur
Rekenvoorbeeld
Wil jij 2 opdekdeuren laten monteren, dan kost dit € 80.00 + € 50.00 totaal € 130.00
Wil jij 6 opdekdeuren laten monteren, dan kost dit € 80.00 + 5 x € 50.00 totaal € 330.00

Montagekosten stompe binnendeur
De eerste of één stompe deur afhangen kost € 100.00
De tweede of meer stompe deuren afhangen kost slechts € 70.00 per deur
Rekenvoorbeeld
Wil jij 2 stompe deuren laten monteren, dan kost dit € 100.00 + € 70.00 totaal € 170.00
Wil jij 6 stompe deuren laten monteren, dan kost dit € 100.00 + 5 x € 70.00 totaal € 450.00

Montagekosten stompe buitendeuren
De eerste of één stompe buitendeur afhangen met 1-puntslot kost € 235.00
De tweede of meer stompe buitendeuren afhangen kost slechts € 205.00 per deur
De eerste of één stompe buitendeur afhangen met 3-puntssluiting kost € 325.00
De tweede of meer stompe buitendeuren afhangen kost slechts € 295.00 per deur
Rekenvoorbeeld
Wil jij 2 stompe buitendeuren laten monteren met 3-puntslot, kost dit € 325.00 + € 295.00 totaal € 620.00

Montagekosten schuifdeur op rail
De eerste of één schuifdeur afhangen kost € 155.00
De tweede of meer schuifdeuren afhangen kost slechts € 125.00 per deur
Rekenvoorbeeld
Wil jij 2 schuifdeuren laten monteren, dan kost dit € 155.00 + € 125.00 totaal € 280.00

Meerwerk in overleg
Deur op maat maken inclusief afwerken met grondverf kost € 10.00 per zijde.
Demonteren van deurbeslag bestaande deur kost € 45.00
Slotgat verkleinen of vergroten in nieuwe deur kost € 45.00
Vlakke deur één keer aflakken kost € 95.00
Bij gelijktijdig plaatsen van een vlakke deur extra kost het aflakken slechts € 65.00.
Deur met panelen of ruiten één keer aflakken kost € 165.00
Bij gelijktijdig plaatsen van een deur met panelen of ruiten extra kost het aflakken slechts € 135.00.
Deur met panelen of ruiten extra reinigen, gronden, plamuren en schuren kost € 195.00
Bij gelijktijdig plaatsen van een deur met dezelfde behandeling kost € 165.00 extra.
Prijzen zijn exclusief verf en materialen.
Glasmontage voor één ruit kost € 45.00.
Elke ruit extra kost slechts € 15.00
Afvoeren bestaande deur € 40.00
Elke deur extra kost slechts € 10.00 (exclusief gemeente stortkosten)
Kozijn aanpassen, brievenbus of slotgat frezen of andere werkzaamheden € 45.00 per uur
Kozijn plaatsen of vervangen € 140.00
Elk extra kozijn plaatsen of vervangen kost slechts € 110.00
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