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All-in prijs , Meten, leggen plakplint en ondervloer per x tot.prijs
PH01 Kliklaminaat & Pvc klik (All-in) ondervloer van de rol € 12,50 M²
PH02 Kliklaminaat & Pvc klik (All-in) ondervloer plaatmateriaal € 14,50 M²
PH03 Duoplank & Lamelparket (All-in) ondervloer van de rol  € 19,50 M²
PH04 Duoplank & Lamelparket (All-in) ondervloer plaatmateriaal € 21,50 M²
PH05 Duoplank & Lamel parket volledig verlijmd (exclusief lijm) € 24,50 M²
PH06 Visgraat kliklaminaat & -Pvc klik (All-in) ondervloer van de rol € 20,00 M²
PH07 Visgraat kliklaminaat & -Pvc klik (All-in) ondervloer plaatmateriaal € 22,00 M²
PH08 Tapis verouderd (afgewerkt) € 39,95 M²
PH09 Tapis volledig verlijmd, genageld en geolied (All-in) incl. band & bies € 47,50 M²
PH10 Tapis volledig verlijmd, genageld en gelakt (All-in) incl. band & bies € 49,50 M²
PH11 Tapis prefab verlijmd (all-in) bies en/of band in overleg (meerprijs) € 32,50 M²

PH12 Massief hout volledig verlijmd en genageld € 34,95 M²
PH13 Tapis / mozaïek volledig verlijmd en genageld € 39,95 M²
PH14 Toeslag diagonaal € 5,95 M²

PH15 Ondervloer van de rol € 1,25 M²
PH16 Plaatmateriaal snijden € 2,50 M²
PH17 Plaatmateriaal zagen € 9,50 M²
PH18 Spaanplaat platen geschroefd en/of broodjes verlijmd € 15,00 M²

Richtprijs leggen, afwerken & onderhoud 
Onderstaande prijzen zijn standaard basis tarieven inclusief voorrijden, meten & 21 % BTW.  Prijzen zijn exclusief materialen tenzij anders vermeld

Prijs

Legkosten vloer

Legkosten ondervloer

Plinten aanbrengen
PH19 Plakplint € 2,00 M¹
PH20 Overzetplint inclusief binnenplint € 5,50 M¹
PH21 Deklijst massief hout € 3,50 M¹
PH22 Plaatsen MDF/hout plint gelijmd/gekit aan muur exclusief wand kitten € 6,95 M¹
PH23 Plaatsing (hoek)-profiel € 7,50 M¹

PH24 Schuren & hardwax oliën, oliën, decorwax of kleur olie (1 laag) € 25,00 M²
PH25 Schuren & hardwax oliën, oliën, decorwax of kleur olie (2 laags) € 27,50 M²
PH26 Schuren en tussenschuren & (grond)-lakken (3 laags) € 29,50 M²
PH27 Schuren € 19,50 M²
PH28 Hardwax oliën, oliën, decorwax of kleur olie (1 laag) € 5,50 M²
PH29 Hardwax oliën, oliën, decorwax of kleur olie (2 laags) € 8,50 M²
PH30 Grondlakken en/of lakken (3 laags) € 10,00 M²
PH31 Voegen / vullen van vloeren (incl. voegenkit) € 4,00 M²
PH32 Impregneren, voorstrijken en / of primeren van bestaande ondervloer € 2,50 M²
PH33 Vellingkant frezen (machinaal) € 6,95 M¹
PH34 Drevelen van spijkers (tapis vloeren - tegen uurtarief in goed overleg) € 45,00 Uur

PH35 Machinaal schoonmaken en in de onderhoudsolie / polish zetten € 16,95 M²

PH36 Verlijmen duoplank / lamelparket meerprijs € 5,00 M²
PH37 Deur inkorten (per deur) € 29,95 Aantal
PH38 Kozijn inzagen (per kozijn) In overleg
PH39 Plaatsen convectorput (inclusief inmeten per put)) € 25,00 Aantal
PH40 Aanhelen vloer (vertand) - nadrukkelijke richtprijs (per m1 breedte) € 100,00 M¹

HC01 Bezorgen per adres in de regio (minimale bezorgkosten) € 85,00 Adres
HC02 Verwijderen bestaande vloerbedekking in overleg op locatie €
HC03 Meerprijs per etage € 25,00 Etage
HC04 Voorrijden per adres in de regio € 45,00 Aantal
HC05 Minimale legkosten (inclusief meten) € 125,00 Order
HC06 Uurtarief per man € 45,00 Uur
HC07 Insnijden deurmat (per mat) € 35,00 Aantal

Plinten aanbrengen

Meerwerk algemeen

Op aanvraag

Bewerkingen exclusief materiaal

Onderhoud All-in

Meerwerk

HC07 Insnijden deurmat (per mat) € 35,00 Aantal
HC08 Luik maken, nadrukkelijk richtprijs (per luik) € 75,00 Aantal
HC09 Keukenplint inkorten, nadrukkelijk richtprijs (per plint) € 35,00 Aantal

Totaal leggen, afwerken & onderhoud 


