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Omschrijving Huur per Prijs Huur per Langer Thús
maand ineens maand

Keukens en toebehoren

Standaard voorzieningen (basis kwaliteit) Onderstaande aanpassingen zijn mogelijk tegen eenmalige betaling
1 keukenblok+blad+bovenkastjes, kraan en een enkele spoelbak 7,55€      9,85€      

ladekast i.p.v. standaard onderkast 1,10€      1,15€      
2 wandtegels (prijs per m2) 1,20€      1,55€      - sleutelhouder met verdikt handvat 10€            
3 keukenvernieuwing compleet 13,10€    17,15€    - beugel of handgreep 30€            
4 duropal blad met enkele spoelbak (200 cm) 2,10€      2,75€      - elke volgende beugel of handgreep 10€            

- extra trapleuning + houders 50€            
Extra voorzieningen (luxe: afrekenen ineens, niet in huurprijs) - drempelhulp buiten 55€            

5 verlengd kunststof blad per 10cm 10,00€      - drempelhulp binnen 20€            
6 bovenkastje 50 cm 157,00€    - kraan met extra lange hendel 90€            
7 bovenkastje 60 cm 161,00€    - toiletbeugel, wegklapbaar 100€          
8 bovenkastje 100 cm 205,00€    - douchestoeltje aan de wand 130€          
9 onderkast met 1 lade en 2 voorraadladen 238,00€    - hand- en sluitwerk bediening is per situatie verschillend

10 onderkast met 1 lade en een deurtje 161,00€    

Overige
11 dubbele beglazing per m2 (met m1duco rooster per m2 glas)prijs per m2 1,65€      2,15€      
12 vlizotrap 3,10€      4,05€      
13 na-isolatie begane grondvloeren (Drowa) op basis van offerte
14 isolatie stenen berging op basis van offerte
15 mechanische ventilatie op basis van offerte
16 na-isolatie van spouwmuren op basis van offerte De prijzen zijn inclusief montage en btw.
17 meterkast geschikt maken voor koken op inductie 3,20€      

CV-installatie
18 complete CV installatie 37,15€    39,55€    
19 warm water aansluiten op combiketel 3,40€      4,45€      
20 extra radiator 1,55€      2,00€      

Sanitaire voorzieningen
21 douchevernieuwing compleet 37,60€    49,20€    
22 wc-vernieuwing compleet, incl. fontein 17,40€    22,75€    
23 vervangen closetcombinatie 2,80€      3,65€      
24 vervangen toiletpot incl. toiletbril 2,05€      2,65€      
25 thermostatische douchemengkraan 1,15€      1,50€      
26 was-/vaatwasmachine aansluiting 2,55€      3,30€      

- 2e toilet aanbrengen als het technisch eenvoudig mogelijk 11,20€    
is in bestaande situatie

- 2e toilet aanbrengen als het technisch complex is, waardoor de op basis van offerte
gehele badkamer en/of toilet beneden ook moeten worden vernieuwd

1) Keukenblok: 2.0 m1+4 onderkastjes+2 bovenkastjes van 100 cm.+blad+enkele spoelbak - excl. tegelwerk

9) Meerprijs als optie voor de standaard onderkast

19) Warm water aansluiten op Combiketel + verwijderen geiser en 1 m2 tegelwerk
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