
                 HERSTELKOSTEN BIJ VERHUIZING 
 
Mochten er bij het verlaten van de woning door ons gebreken geconstateerd worden, dan 
dient u er rekening mee te houden, dat de kosten van herstel bij u, als vertrekkende huurder, 
in rekening zullen worden gebracht. Onderstaand treft u een overzicht aan. 
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heid 
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Algemeen     Elektra    
Verwijderen:     Vernieuwen:    
Tegel-, kurk- laminaatvloeren m² € 50,00  Stopcontact of schakelaar stuk € 40,00 
Gelijmde vloerbedekking m² - 30,00  Drukbel stuk - 45,00 
Losliggende vloerbedekking  m² - 20,00  Schelinstallatie compleet stuk - 110,00 
Bekleding van trap  stuk - 285,00  Centraaldoosdeksel incl  stuk - 25,00 
Lijmresten van trap stuk - 340,00  Stopcontact in meterkast stuk - 90,00 
Egaliseren van vloer m² - 20,00      
Kurk, kunststof  schroten, 
sierpleisterwerk,steenstrips 

 
m² 

 
- 

 
25,00 

 Loodgieterswerk 
Vernieuwen:    

     Wasmachinekraan stuk € 55,00 
     Eenhendelmengkraan keuken stuk - 225,00 
Glas-/schilderwerk     Wandmengkraan keuken stuk - 250,00 
Vernieuwen:     Eenhendelmengkraan wastafel stuk - 200,00 
Gewone ruit m² € 105,00  Douchethermostaatkraan stuk - 305,00 
Dubbele ruit m² - 155,00  Fonteinkraan stuk - 90,00 
Gefigureerd glas (voordeur) stuk - 130,00  Wastafel stuk - 205,00 
Stucwerk wanden/plafond m² - 25,00  Wastafel compleet stuk - 440,00 
     Fontein zonder kraan stuk - 120,00 
Schilderen:     Kraan met beluchter  stuk - 40,00 
Binnendeur stuk € 105,00  Spiegel stuk - 50,00 
Radiator stuk - 130,00  Planchet  stuk - 50,00 
     Doucheslang+kop  stuk - 150,00 
     Closetpot stuk - 330,00 
Timmerwerk     Closetzitting met deksel  stuk - 70,00 
Vernieuwen:     Closetrolhouder stuk - 36,00 
Binnendeur (stomp) stuk € 165,00  Zeepbakhouder stuk - 45,00 
Binnendeur (opdek) Stuk - 105,00      
Deurkruk/schilden stel - 35,00  Centrale verwarming    
Oplegslot (yale) voordeur stuk - 110,00  Leveren vulslangset set € 40,00 
Insteekslot voor-,achter- en     Ontluchting- of vulsleutel stuk - 15,00 
bergingsdeur stuk - 45,00      
Cilinder stuk - 35,00  Bijmaken:    
Aanrechtdeurtje stuk - 80,00  Gecertificeerde sleutel stuk € 25,00 
Aanrechtlade stuk - 50,00  Wilca sleutel stuk - 15,00 
     Overige sleutels stuk - 10,00 
         
Overigen:     Deur repareren/vervangen:    
Werkzaamheden in regie uurl € 55,00  Binnendeur repareren stuk € 105,00 
Afvoeren van afval, bomen, 
schuttingen, meubilair etc   m3 € 155,00 

 Vervangen achterdeur ivm 
kattenluik door Kegro incl,      

     schilderen, hang- en sluitwerk stuk € 1000,00 

 
Het verwijderen van asbesthoudende vloer- en dakbedekking is niet in bovenstaande lijst 
opgenomen. Hiervoor zal vooraf een prijsopgave moeten worden opgevraagd. 
Bovenstaande bedragen zijn inclusief btw en administratie- en toezichtskosten, onder 
voorbehoud. 
 
U kunt als vertrekkende huurder(s) beter zelf zorgen voor het in goede staat brengen 
van de woning. Dit is voor u veel voordeliger. 

 


