Naam project

Wand en vloertegels plaatsen
BTW 21%

Maatnemen pakket (8518641)





€ 49.00

Reiskosten binnen een straal van 40km van het
filiaal
Maatnemen en bouwplaats bezichtiging
Vastleggen maten en materiaallijst
samenstellen
Wordt vergoed indien montage opdracht wordt
verleend

Uw project voordeel





Vaste prijs volgens offerte
Alles uit één hand
Één aanspreekpartner
3 jaar garantie op vakkundige uitvoering

Voorwaarden: alle prijzen zijn richtprijzen indien technisch uitvoerbaar.
De voor uw project benodigde werkzaamheden en producten worden door het maatnemen
op de bouwplaats vastgesteld.

Omschrijving

Per

Wandtegels plakken vanaf 15m2
Toeslag wandtegels plakken tot 15m2

M2

48.00
150.00

8518760
4679856

Vloertegels leggen vanaf 15m2
Toeslag vloertegels leggen tot 15m2

M2

48.00
150.00

8518644
4679856

Keukenwand betegelen tot 3M2

stuk

295.00

8516274

Gekalibreerd of natuursteen
Vloeren met afwijkend verband of patroon
Egaliseren
Toilet wand- en vloertegels

prijsopgave
prijsopgave
prijsopgave
prijsopgave

Voorlijmen / hechtprimer aanbrengen
Voorbereiding tegel op tegel

M2
M2

6.35
11.00

8518647
8875043

Dorpel plaatsen
Plinten plakken
Listello verlijmen
Kimband aanbrengen
Afkitten inclusief kit
Profiel plakken

stuk
M1
M1
M1
M1
M1

10.50
10.00
6.00
13.65
6.50
4.00

8516273
8516650
8516277
8516275
8545325
8516651

Individueel pakket (service en werkzaamheden)
* Vaste prijs bij maatnemen (volgens offerte)
Individueel pakket (artikelen)
* Vaste prijs bij maatnemen (volgens offerte)

per eenheid

1.00

8516655

per eenheid

1.00

8551283

Kilometer vergoeding afstanden groter dan 40 kilometer per km
Parkeerkosten

KM
stuk

0.30
1.00

5481113
6349894




De ruimtes dienen leeg, schoon, vlak en droog te zijn.
Tegelwerk wordt afgeleverd exclusief het kitwerk.

Alle prijzen zijn inclusief BTW-zonder materiaal(mits dit staat aangegeven inclusief) -levering of transport.
Alle prijzen voor maatnemen en montage zijn tot 40km hemelsbreed in een radius om de bouwmarkt geldig
Voor verdere locaties wordt een meerprijs berekend via het individueel pakket.
Prijzen geldig vanaf 15-03-2019 .Alle voorgaande prijzen verliezen hiermee hun geldigheid.
Voor de eilanden gelden andere afwijkende tarieven m.b.t. maatnemen – transport

Prijs Euro

Artikelnummer

