Prijzen standaard dakkapel en accessoires

Standaard dakkapel prijzen
Met onderstaande prijslijst kunt u eenvoudig berekenen wat een standaard dakkapel kost.
Dakhelling
50 - 40
graden

Dakhelling
39 - 35
graden

Dakhelling
34 - 30
graden

Kozijn hoogte 95 cm totale hoogte 125 c m
120 cm
150 cm
145 cm
175 cm

4.639,4.837,5.286,-

4.758,5.139,5.440,-

5.026,5.326,6.006,-

Breedte 2,5 mtr Kozijn hoogte 95 cm totale hoogte 125 cm
120 cm
150 cm
145 cm
175 cm

4.832,5.058,5.493,-

4.964,5.347,5.679,-

5.247,5.551,6.265,-

Kozijn hoogte 95 cm totale hoogte 125 c m
120 cm
150 cm
145 cm
175 cm

5.053,5.326,5.784,-

5.197,5.630,5.988,-

5.496,5.852,5.988,-

Breedte 3,5 mtr Kozijn hoogte 95 cm totale hoogte 125 cm
120 cm
150 cm
145 cm
175 cm

5.248,5.519,6.002,-

5.403,5.835,6.219,-

5.716,6.076,op aanvr.

Kozijn hoogte 95 cm totale hoogte 125 c m
120 cm
150 cm
145 cm
175 cm

5.454,5.770,6.284,-

5.620,6.100,6.519,-

5.947,6.357,op aanvr.

Breedte 4,5 mtr Kozijn hoogte 95 cm totale hoogte 125 cm
120 cm
150 cm
145 cm
175 cm

5.698,6.024,6.557,-

5.873,6.366,6.806,-

6.215,6.641,op aanvr.

5.929,6.290,6.852,-

6.118,6.649,7.119,-

6.477,6.942,op aanvr.

Dakhelling
50 - 40
graden

Dakhelling
39 - 35
graden

Dakhelling
34 - 30
graden

MODELA
Breedte 2 mtr

MODEL B
Breedte 3 mtr

MODEL C
Breedte 4 mtr

MODEL D
Breedte 5 mtr

Kozijn hoogte 95 cm totale hoogte 125 c m
120 cm
150 cm
145 cm
175 cm

Op de volgende pagina vindt u de prijslijst van accesoires en informatie over transport en kraan.
Deze prijslijst is geldig vanaf 12 februari 2019. Alle hiervoor gepubliceerde prijslijsten komen hiermee te vervallen. Prijswijzigingen voorbehouden.

Dakkapel accessoires meerprijzen
Keralit buitenafwerking
Zijwangen en dakrand uitgevoerd in KERALIT i.p.v. HPL Volkern
Ventilatierooster
Inzethor in draaikiepraam
Extra draaikiepraam kunststof
Afsluitbare SKG** raamgreep met slot en sleutel
Extra tussenstijl
Draaideel met folie buitenzijde
Kozijn met folie buitenzijde
Draaideel met folie binnenzijde
Kozijn met folie binnenzijde
Rolluik tot 2,0 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening
Rolluik tot 2,5 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening
Rolluik tot 3,0 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening
Ritsscreen tot 2,0 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening
Ritsscreen tot 2,5 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening
Ritsscreen tot 3,0 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening
Blindpaneel ARPA t.p.v. tussenwand (tot 15 cm. breed)
Blindpaneel KERALIT t.p.v. tussenwand (tot 15 cm. breed)
Afvoeren vrijkomende materialen met 6m3 container
Afvoeren dakbeschot met vuilcontainer
Verwijderen en afvoeren dakkapel
Montage op sporenkap (balken liggen van daknok naar dakvoet)
Montage extra onderslagbalk (bij sporenkap en dakkapelbreedte ≥ 4 mtr)
Aanhelen tussenwand met houten regelwerk/gipsplaat
Meeleveren kunststof vensterbank tot 25 cm. diep
Afwerken dakkapel met gipsplaten en koplatten

Bedrag

Eenheid

op aanvr.
110,90,200,25,90,30,40,35,45,-

per mtr
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per vlak
per vlak
per stuk

780,925,1.010,875,1.050,1.125,-

per
per
per
per
per
per

stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk

80,100,375,275,375,150,200,op aanvr.
40,op aanvr.

per
per
per
per
per
per
per

stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk

per mtr

Overige meerprijzen op aanvraag.

Transport en kraan
In de Gerards Dakdekkers prijslijst is het transport van een dakkapel tot maximaal 5 meter breedte en
2.50 meter diepte naar een adres tot maximaal 40 km over de openbare weg vanaf de fabriek in Den Haag
inbegrepen. Voor transport van een grotere dakkapel en/of naar een adres verder dan 40 km wordt een
meerprijs berekend. Deze meerprijs hangt af van de maat van de dakkapel en/of de afstand tot het adres
en kan op aanvraag worden berekend.
In de Gerards Dakdekkers prijslijst is het gebruik van een standaard kraan inbegrepen. Een standaard
kraan kan gebruikt worden voor een afstand van maximaal 20 meter tussen de werkplek en de plek waar
de kraan veilig kan staan en voor een plaatsingshoogte tot maximaal de 2e verdieping.
Voor een afstand tussen de werkplek en de kraan van meer dan 20 meter en/of voor een plaatsingshoogte
hoger dan de 2e verdieping wordt een meerprijs voor een ‘niet-standaard’ kraan berekend. Deze meerprijs
hangt af van situatie ter plekke en kan op aanvraag worden berekend.

Deze prijslijst is geldig vanaf 12 februari 2019. Alle hiervoor gepubliceerde prijslijsten komen hiermee te vervallen. Prijswijzigingen voorbehouden.

