
Prijslijst Montageservice Kooijman versie 1-nov

Zone: Oranje, geldig voor postcode gebied beginnend met;

Inmeten

Inmeten ¹ 100,00€                per order

Montage

Enkele Paumelledeur 419,00€                per stuk

Dubbele Paumelledeur 594,00€                per stuk

Ieder volgende paumelledeur 175,00€                per stuk

Enkele Taatsdeur 409,00€                per stuk

Dubbele Taatsdeur 559,00€                per stuk

Ieder volgende taatsdeur ² 150,00€                per stuk

Enkele Schuifdeur 479,00€                per stuk

Dubbele schuifdeur 679,00€                per stuk

Voor schuifdeuren is er geen actietarief voor opvolgende deuren.

Vast paneel (opzichzelfstaand) 369,00€                per stuk

Vast paneel (als zijlicht) 150,00€                per stuk

per Trapleuning t/m 1000mm 40,00€                  per stuk

per Trapleuning 1001 t/m 3000mm 75,00€                  per stuk

per Trapleuning vanaf 3001 mm 100,00€                per stuk

Toeslag bij enkel montage van trapleuningen 155,00€               per order

Bijvoorbeeld

Aantal Totaal

Inmeten ¹ 1 180,00€                     

Dubbele Paumelledeur 1 594,00€                     

Vast paneel (als zijlicht) 2 300,00€                     

Ieder volgende taatsdeur ² 1 150,00€                     

per Trapleuning t/m 1000mm 2 80,00€                        

per Trapleuning 1001 t/m 3000mm 1 75,00€                        

Totaal 1.379,00€                  

40,00€           

75,00€           

Alle prijzen zijn inclusief; 2 Monteurs op locatie  (Uitgezonderd inmeten) en 21% btw

Mochten er extra bevestigingsmaterialen nodig zijn, zal dit worden overlegd en waar nodig worden doorbelast. (Staalo levert bij een deur een standaardsetje 

bevestigingsmaterialen.) Ook wanneer wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren, doordat een situatie niet gereed is, zijn wij genoodzaakt om een 

vergeefse rit door te belasten. 

¹ = Wij proberen zoveel mogelijk afspraken op route in te plannen. Hierdoor kan het voorkomen dat wij het project niet op korte 

termijn kunnen in plannen. Wanneer je toch wenst dat wij op korte termijn bij langskomen, dan geldt er een toeslag van €80,- op het tarief.

² = Geldt ook wanneer de eerste deur een paumelledeur is. In dergelijke gevallen betaald u altijd het volledige tarief van €419 voor de paumelledeur en het 

actietarief van €150 voor de taatsdeur

Op korte termijn inmeten en monteren van een dubbele paumelledeur met 2 zijlichten, een enkele taatsdeur en 

3 trapleuningen (1000mm, 1000mm en 2400mm)

Kosten per 

eenheid

17..,     32..,      43.. t/m 46..,     61.. t/m 64.., 

78..,                   84.. t/m 99.. 

(Wanneer wij gebruiken moeten maken  van eventuele veerdiensten (Zoals op de Waddeneilanden), 

dan zal hiervoor boven op onderstaande prijslijst een meerprijs worden berekend.

150,00€         

 €        180,00 

594,00€         

150,00€         


