Prijslijst

rekening huurder

Als alle werkzaamheden die op het opnameformulier staan voor de datum van de eindinspectie door u
zelf zijn verricht, dan is deze prijslijst niet voor u van toepassing.

Bedrag

Onderwerp

Onderwerp

Bedrag

Herstelwerkzaamheden

Schoonmaak en afvoer

Behang verwijderen per m2

€ 7,50

Muur behang klaar maken per m2

€ 14,50

Woning schoonmaken

€ 121

Plafondherstel stucwerk per m2

€ 14,50

Extra kosten ontsmetten

€ 175

Plafondherstel glasvlies per m2

€ 17

Nicotine aanslag verwijderen per m2

€€ 25

Woning/ berging/ tuin leegmaken
afvoer huisraad per m3

€ 142

Verwijderen materialen

Sanitair
Toiletpot inclusief reservoir vervangen

€ 285

Wastafel 55 cm inclusief kraan

€ 212

Wastafel 37 cm inclusief kraan

€ 182

Spiegel 60 x 40cm

€ 29

Planchet glas 50cm

€ 76

Vastgelijmde vloerbedekking
verwijderen per m2

€ 20,25

Plavuizen verwijderen per m

€ 50

Lijmresten verwijderen per m2

€ 12

Egaliseren cementdekvloer per m2

€ 14,50

Steenstrips verwijderen per m2

€ 14,50

Elektra

Stickers/plakplastic verwijderen per stuk

€ 6,50

Schakelaar/wandcontactdoos

€ 27

Spijkers, schroeven verwijderen
hele woning

€ 50

Schakelaar

€ 23

Wandcontactdoos enkel

€ 20

Plafond- en wand betimmering
verwijderen per m2

€8

Wandcontactdoos dubbel

€ 23,50

Tempex plafondtegels verwijderen per m2

€ 10

2

Schilderwerk

Sleutels
Reguliere sleutel bijmaken per stuk

€8

Certificaat sleutel bijmaken per stuk

€ 25

Plafond sausen per m

€ 12,50

Toegangstag

€ 15

Wand sausen per m2

€ 12,50

Afstandsbediening parkeergarage

€ 75

2

Timmerwerk

Overigen

Vernieuwen van:

Huistelefoon vervangen

€ 66
€ 23,50

Binnendeur opdek

€ 160

Binnendeur opdek klein glas

€ 230

Lampen verwijderen en draden voorzien
van een kroonsteentje

Binnendeur stomp

€ 203

Gas- of elektrameter terugplaatsen

€ 150

Binnendeur stomp klein glas

€ 267

Compleet vulset centrale verwarming

€ 7,50

Compleet keukenblok incl. kastjes

€ 1500

Duropal/RVS aanrechtblad,
alle afmetingen

€ 544

Keukenkastdeurtje vervangen

€ 78

Prijzen zijn inclusief BTW (prijspeil 2015)

