Isoal

Specialist in isoleren

Prijzen voor vloerisolatie:
Globaal hanteren wij de volgende eenheidsprijzen:
< 31
vloeroppervlak
m2
eenheidsprijs p/m2 excl. BTW. € 41,41
eenheidsprijs p/m2
incl. 9% + 21 % BTW.
€ 47,00

31-35
m2

36-40
m2

41-45
m2

46-50
m2

51-55
m2

55-60
m2

> 60
m2

€ 38,77

€ 37,44

€ 36,12

€ 35,24

€ 34,36

€ 33,48

€ 32,60

€ 44,00

€ 42,50

€ 41,00

€ 40,00

€ 39,00

€ 38,00

€ 37,00

De eenheidsprijzen zijn richtprijzen en gebaseerd op een werkhoogte van circa 55 cm. Bij
beton is een hoogte tot 40 cm soms nog mogelijk en bij hout kan soms zelfs nog tot 35 cm
hoogte worden gewerkt. Voor dergelijke krappe kruipruimtes wordt wel een extra toeslag
berekend op de eenheidsprijs.
Afhankelijk van de toestand van de kruipruimte, zoals de aanwezigheid van veel of onhandig
opgehangen leidingwerk of muurtjes die het werk kunnen vertragen, kan een toeslag
berekend worden. De meerprijs is dus afhankelijk van de situatie.
Indien al een bodemfolie of andere geschikte bodembedekking aanwezig is, dan kan er een
minderprijs van € 3,00 per m2 afgesproken worden.
Aanwezige leidingen, zoals warm water en radiatorleidingen, worden door ons geïsoleerd
met bandagefolie. Prijs bedraagt € 6,00 p/m1.
Indien de woning verdeeld is in meerdere vakken dan wordt een toeslag berekend per vak van
€ 30,00. Ons uitgangspunt is 3 vakken.

Als de kruipruimte erg vervuild is (puin etc.), dan raden wij u aan dit van te voren schoon te
maken of op te ruimen. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u verrichten. Wij maken vooraf een
prijsopgaaf.
Als er geen inspectie vooraf heeft plaatsgevonden, dan behoud Isoal zich het recht voor om
alsnog een van de genoemde meerprijzen toe te passen, indien daar aanleiding toe is.
Prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief 9% + 21% BTW. en geldig tot 31-12-2022.
Uiteraard wordt alles vooraf met u besproken en alleen met uw goedkeuring vindt uitvoering
plaats.
De bovengenoemde prijzen zijn gebaseerd op de uitvoering van afzonderlijke woningen.
Indien er sprake is van een project met meerdere woningen dan maken wij hiervoor een
aparte prijsaanbieding.
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