
Datum: 1-2-2012

Versie: 1

Menukaart 1
Aantal 1 t/m 10 10 t/m 50 50 en meer

Opties: Omschrijving prijs eenheid: (korting) (korting)

1.00 Voegwerk uitkappen, reinigen en opnieuw voegen

reinigen geschied met Hoge druk warm water

 Woning type A eindwoning per woning +5% 6.840€     -5%

Woning type B tussenwoning met balkon per woning +5% 4.980€     -5%

Woning type C tussenwoning zonder balkon per woning +5% 4.080€     -5%

     

 Schoorsteen

1.01 Schoorsteen reinigen, voegwerk verv. plus nieuw lood per ½ schoorsteen +5% 260€        -5%

1.02 Toeslag lood door- en door aanbrengen per ½ schoorsteen +5% 240€        -5%

1.03 Schoorsteen compleet verwijderen en gat dichten per ½ schoorsteen +5% 780€        -5%

Balkonvloer reinigen

1.04 Prefab balkonvloeren reinigen per woning +5% 40€          -5%

   

1.05 Raamdorpelstenen opnieuw inwassen

Woning type A eindwoning per woning +5% 506€        -5%

Woning type B tussenwoning met balkon per woning +5% 382€        -5%

Woning type C tussenwoning zonder balkon per woning +5% 450€        -5%

1.06 Raamdorpelstenen vervangen

Woning type A eindwoning per woning +5% 900€        -5%

Woning type B tussenwoning met balkon per woning +5% 680€        -5%

Woning type C tussenwoning zonder balkon per woning +5% 800€        -5%

per woning

Pergola entree

1.07 Pergola balk uitstukken, houtrot vervangen. per  woning

 Pergola balken vervangen als deze zwaar zijn aangetast. per woning

 Buitenwandopeningen

Buitenschilderwerk kozijnen, ramen en deuren

1.08 Verfsyst. A Woning type A eindwoning per woning 4.104€    -5% -8%

Verfsyst. A Woning type B tussenwoning met balkon per woning 3.582€    -5% -8%

Verfsyst. A Woning type C zonder balkon per woning 3.429€    -5% -8%

1.09 Verfsyst. B Woning type A eindwoning per woning 3.324€    -5% -8%

 Verfsyst. B Woning type B tussenwoning met balkon per woning 2.901€    -5% -8%

 Verfsyst. B Woning type C zonder balkon per woning 2.777€    -5% -8%

1.10 Binnenschilderwerk kozijnen, ramen en deuren

 Woning type A eindwoning per woning 3.119€    -5% -8%

 Woning type B tussenwoning met balkon per woning 2.722€    -5% -8%

Woning type C tussenwoning zonder balkon per woning 2.606€    -5% -8%

Plafondafwerkingen; niet verlaagd

1.11 Sauswerk

 Nieuwe gipsplafonds sausen per m2 12€         -5% -8%

De genoemde prijzen zijn indicatief. Voor het krijgen van definitieve aanbiedingen is uw keuze nodig!

Uw keuze is optioneel, u zit niet vast aan een inschrijving. Maar wij gaan wel uit van uw serieuze invulling. 

Stuur uw ingevulde lijst aan BHW: Weezenhof 8179  of gescand aan  bhw.weezenhof@gmail.com 

NAAM: EMAIL:

ADRES: TELEFOON:

Bouwkundig onderhoud U kiest: 

(tbv Collectieve offerte)

op aanvraag

op aanvraag



Datum: 1-2-2012

Versie: 1

Menukaart 2          Energetische schilverbetering
Aantal 1 t/m 10 10 t/m 50 50 en meer

Opties: Omschrijving prijs eenheid: (korting) (korting)

 Na-isolatie spouwmuren
2.01 Nageisoleerde spouwmuren bijvullen / herconditioneren  

met hurefoam schuim

Woning type A eindwoning excl. berging per woning +10% 1.407€    +/- 0%

Woning type B tussenwoning met balkon excl. berging per woning +10% 972€       +/- 0%

Woning type C tussenwoning zonder balkon excl. berging per woning +10% 863€       +/- 0%

  

2.02 Spouwmuur berging na-isoleren  

  Spouwmuren berging na-isoleren met hurefoam schuim per woning +10% 152€       +/- 0%

  

2.03 Oude steenwol isolatie spouwmuur woonhuis verwijd./afvoeren

Woning type A eindwoning excl. berging per woning +10% 2.425€    +/- 0%

Woning type B tussenwoning met balkon excl. berging per woning +10% 1.675€    +/- 0%

Woning type C tussenwoning zonder balkon excl. berging per woning +10% 1.488€    +/- 0%

2.04 Nieuwe naisolatie HR+ parels (grijs) in spouwmuur 

Woning type A eindwoning incl. berging per woning +10% 1.559€    +/- 0%

Woning type B tussenwoning met balkon incl. berging per woning +10% 1.124€    +/- 0%

Woning type C tussenwoning zonder balkon incl. berging per woning +10% 1.015€    +/- 0%

2.05 Borstels in spouwmuur t.p.v. woningscheidende wand 

(op erfgrens) aanbrengen in geval dat beide buren niet meedoen.

Woning type A eindwoning per woning +10% 81€         +/- 0%

Woning type B tussenwoning met balkon per woning +10% 162€       +/- 0%

Woning type C tussenwoning zonder balkon per woning +10% 162€       +/- 0%

 Binnen gevel- & plafondisolatie
2.06 Boeiboorden boven gevelkozijnen isoleren 1e verd.  

Woning type A eindwoning per woning +5% 3.920€    -5%

Woning type B tussenwoning met balkon per woning +5% 3.920€    -5%

Woning type C tussenwoning zonder balkon per woning +5% 2.300€    -5%

2.07 Beton neuslateien aan bi.zijde isoleren

Woning type A eindwoning per woning +5% 1.300€    -5%

Woning type B tussenwoning met balkon per woning +5% 1.125€    -5%

Woning type C tussenwoning zonder balkon per woning +5% 1.250€    -5%

2.08 Berging plafond isoleren

 Berging plafond isoleren vanuit bi.zijde isoleren per woning +5% 775€       -5%

2.09 Betimmering boven voordeurkozijn + entree plafond isoleren

 Betimmering boven voordeurkozijn + entree plafond isoleren per woning +5% 975€       -5%

vanaf buitenzijde.

2.10 Steigerwerk plaatsen/ demonteren incl. huur per woning 1.310€  655€       -5%

Vloerisolatie
2.11 Kruipluik

 Geisoleerd kruipluik met kierdichting leveren en monteren per stuk +10% 95€         +/- 0%

 PU-vloerisolatie  

2.12 PU-vloerisolatie d=100mm Rc-waarde 3,0m2K/W     

Begane grondvloer (horizontaal 67,00m2) per woning +10% 2.130€    +/- 0%

Funderingsbalk rondom binnenzijde isoleren (32,00m2) per woning +10% 1.020€    +/- 0%
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Datum: 1-2-2012

Versie: 1

Menukaart 2          Energetische schilverbetering
Aantal 1 t/m 10 10 t/m 50 50 en meer

Opties: Omschrijving prijs eenheid: (korting) (korting)

U kiest: 

(tbv Collectieve offerte)

2.13 Tozon vloerisolatie

Tozon vloerisolatie met Rc-waarde 3,0mK/W lev. en aanbr. per woning +10% 2.150€    +/- 0%

2.14 Bodemisolatie

40cm Drowa Chips met Rc-waarde 3,0m2K/W lev. en aanbr. per woning +10% 1.600€    +/- 0%

2.15 Ventilatie kruipruimte

 Aanbrengen van ventilatie in kruipruimte per woning +10% 180€       +/- 0%

2.16 Sparing maken

Sparing maken naar kruipruimte onder keuken/ eetkamer gedeelteper woning +10% 335€       +/- 0%

 Buitenwandopeningen

2.17 Enkel glas op 1e verd. verv. voor HR++ beglazing

Woning type A eindwoning excl. berging per woning +10% 1.900€    +/- 0%

Woning type B tussenwoning met balkon excl. berging per woning +10% 1.785€    +/- 0%

Woning type C tussenwoning zonder balkon excl. berging per woning +10% 1.785€    +/- 0%

   

2.18 Multiplex klepramen op 1e verd. verv. voor ZR-roosters

4x ZR-rooster 1e verd. Woning type A, B en C per woning +10% 560€       +/- 0%

2.19 Dubbelglas op beg.grond verv.  voor HR++ beglazing

(exclusief berging en klepramen).

Woning type A eindwoning excl. klepramen per woning +10% 1.305€    +/- 0%

Woning type B tussenwoning met balkon per woning +10% 1.010€    +/- 0%

Woning type C tussenwoning zonder balkon per woning +10% 1.010€    +/- 0%

Mutiplex of glazen klepraam verv. Voor ZR-rooster per stuk +10% 140€       +/- 0%

ZR-rooster naarst achterdeur per stuk +10% 60€         +/- 0%

2.20 Enkel glas berging verv. voor HR++ beglazing

Enkel glas berging verv. voor HR++ beglazing per woning +10% 120€       +/- 0%

ZR-rooster boven berging toegangsdeur per stuk +10% 120€       +/- 0%

Kierdichting

2.21 Kierdichting op 3 stuks betononderdorpels aanbrengen per woning +10% 75€         +/- 0%

2.22 Kierdichting vervangen van alle draaiende delen per m1 +10% 10€         +/- 0%

Dakwerkzaamheden

2.23 Dakisolatie en dakdekwerk op bestaande situatie. per woning 5% 3.000€    5%

2,24 Groendaken leveren en aanbrengen per m2 51€       49€         45€       

De genoemde prijzen zijn indicatief. Voor het krijgen van definitieve aanbiedingen is uw keuze nodig!

Uw keuze is optioneel, u zit niet vast aan een inschrijving. Maar wij gaan wel uit van uw serieuze invulling. 

Stuur uw ingevulde lijst aan BHW: Weezenhof 8179  of gescand aan  bhw.weezenhof@gmail.com 

NAAM: EMAIL:

ADRES: TELEFOON:



Datum: 1-2-2012

Versie: 1

Menukaart 3       Duurzame energieopwekkers
Aantal 1 t/m 10 10 t/m 50 50 en meer

Opties: Omschrijving prijs eenheid: (korting) (korting)

3.01 HR-combiketel

Nieuwe HR107 modulerende combikel met A-label pomp. per stuk +10% 1.690€   -5%

Combiketel moet geschikt zijn voor aansluiten van collector. +10% 1.845€   -5%

3.02 HRe-combiketel

3.03 Zonnecollectoren, zonneboiler

Vlakplaat collector, oppervlakte 2,5 m2 Boiler 115 liter per woning +10% 2.250€   -5%

  

 Hotfill aansluitingen

3.04 Hotfill wateraansluiting t.b.v. vaatwasser incl. W-installatie per stuk 

 aanpassen.

3.05 Hotfill wateraansluiting t.b.v. wasmachine incl. W-installatie per stuk 

 aanpassen.

 

3.06 Vraaggestuurde mechanische ventilatie    

Stork afzuigventilatoren C02 gestuurd per woning +10% 3.950€   -5%

inclusief plafonds en kokers openen en dichten 

exclusief saus- en schilderwerk.

3.07 Climarad balansventilatie

Radiatoren en ventillatie met warmteterugwinning in 1 per woning +3% 3.171€   -5%

3.08 PV-panelen zonne-energie  

3 stuks a 230Wp totaal 690Wp  Aziatisch Polykristal per eh +3% 2.100€   -3%

3 stuks a 240Wp totaal 720Wp  Scheuten Solar (NL)  per eh +3% 2.400€   -3%

6 stuks a 230Wp totaal 1380Wp Aziatisch Polykristal per eh +3% 3.850€   -3%

 6 stuks a 240Wp totaal 1440Wp Scheuten Solar (NL)  per eh +3% 4.400€   -3%

8 stuks a 230Wp totaal 1840Wp Aziatisch Polykristal per eh +3% 4.850€   -3%

8 stuks a 240Wp totaal 1920Wp Scheuten Solar (NL)  per eh +3% 5.600€   -3%

  

3.09 Pellet Kachel in woonkamer per stuk +10% 1.990€   -10%

  

De genoemde prijzen zijn indicatief. Voor het krijgen van definitieve aanbiedingen is uw keuze nodig!

Uw keuze is optioneel, u zit niet vast aan een inschrijving. Maar wij gaan wel uit van uw serieuze invulling. 

Stuur uw ingevulde lijst aan BHW: Weezenhof 8179  of gescand aan  bhw.weezenhof@gmail.com 

NAAM: EMAIL:

ADRES: TELEFOON:

U kiest: 

(tbv Collectieve offerte)



Datum: 1-2-2012

Versie: 1

Menukaart 4       Hulpmiddelen en apparaten. 
Aantal 1 t/m 10 10 t/m 50 50 en meer

Opties: Omschrijving prijs eenheid: (korting) (korting)

4.01 Energiezuinige apparaten
Koelkast met A++ label
Diepvries met A++ label
Led- televisie

  

Energiezuinige verlichting

4.02 Nieuw led buitenplafond armaturen met bewegingmelder

in buitenplafond entree;

4.03 Nieuwe led buitenwand armaturen met bewegingmelder

 t.p.v. achtergevel;

4.04 Parket 1: retrofit Led verlichting t.b.v. vervanging in woning

4.05 Parket 2: retrofit Led verlichting t.b.v. vervanging in woning
 

Energiezuinige hulpmiddelen

4.06 Zandloper voor  douche Go Green 1.690€    +10% +10%

4.07 Waterbespaarder 2 x kraan en 1 x douchekop Go Green 3€           -10% -20%

4.08 Waterbesparende douchekop - chroom Go Green 14€         -10% -20%

4.09 Waterbesparende douchekop - chroom 2 standen Diaqua 12€         -10% -20%

4.10 Waterbespaarder toilet Go Green 5€           -10% -20%

4.11 Douchethermometer Go Green 13€         -10% -20%

4.12 Standbykiller - timer Ansmann 17€         -10% -20%

4.13 Standbykiller - TV & Audio Ansmann 29€         -10% -20%

4.14 Standbykiller - drukknop Ansmann 19€         -10% -20%

4.15 Bewegingsmelder - PIR wandcontactdoos Klemko 58€         -10% -20%

4.16 Bewegingsmelder - PIR 240 instelbaar Brennenstuhl 17€         -10% -20%

4.17 Energy Meter Go Green 20€         -10% -20%

4.18 Doorvoerstekker - Dubbel aan/uit Go Green 3€           -10% -20%

4.19 Checktap - slimme stekkerdoos PC en randapparatuur Green Control 50€         -10% -20%
  

4.20 Radiator Booster Go Green 28€         -10% -20%

4.21 Radiatorfolie - 0,5 meter 5 stuks Go Green 13€         -10% -20%

4.20 Deurdranger - standaard voor opdekdeur Go Green 10€         -10% -20%

4.21 Deurdranger - scharnierpen Go Green 5€           -10% -20%

4.22 Brievenbusborstel - wit met klep Ellen 6€           -10% -20%

4.23 Brievenbusborstel - wit zonder klep Ellen 5€           -10% -20%

4.24 Klusparket 2: Isolatie om beton neuslateien te isoleren

Woning type A eindwoning per woning +50% +25% 700€        

Woning type B tussenwoning met balkon per woning +50% +25% 525€        

Woning type C tussenwoning zonder balkon per woning +50% +25% 650€        

exclusief montage, stucmateriaal en afwerking.     

4.25 Klusparket 3: Tochtprofielen

 Tochtwering betononderdorpel achter- en bergingdeur per stuk +50% +25% 8€            

Tochtwering betononderdorpel voordeur per stuk +50% +25% 7€            

Tochtwering t.p.v. draaiende delen per 3000mm +50% +25% 12€          

4.26 Energielabel, maatwerkadvies + herkeuring +20% 300€    +/- 0%

4.27 Infraroodfoto's exclusief rapport +50% 100€    +/- 0%

4.28 Infraroodscan met rapport +20% 250€    +/- 0%

De genoemde prijzen zijn indicatief. Voor het krijgen van definitieve aanbiedingen is uw keuze nodig!

Uw keuze is optioneel, u zit niet vast aan een inschrijving. Maar wij gaan wel uit van uw serieuze invulling. 

Stuur uw ingevulde lijst aan BHW: Weezenhof 8179  of gescand aan  bhw.weezenhof@gmail.com 

NAAM: EMAIL:

ADRES: TELEFOON:

U kiest: 

(tbv Collectieve offerte)


