
installatiekosten LED TV,  en randapparatuur                                   incl. 1 uur  regio tarief regio tarief

TV afleveren, installeren en instellen, op eigen voet,  waarde TV onder € 399,00 046 € 30,00 043/045 € 50,00

TV afleveren, installeren en instellen, op eigen voet,  waarde TV tussen € 399,00 en € 599,00 046 gratis 043/045 € 30,00

TV afleveren, installeren en instellen, op eigen voet,  waarde TV boven € 599,00 046 gratis 043/045 gratis

Installeren van Audio set in combinatie met TV 046 gratis 043/045 gratis

her-aansluiten eigen apparatuur, binnen 1e uur, in combinatie met TV 046 gratis 043/045 gratis

LED TV ophangen bij gelijktijdige aankoop TV*:   incl 1 uur, 2 monteurs

muurbeugel vast aan de muur t/m 40 inch, incl. beugel en montage nvt € 75,00

muurbeugel vast aan de muur 42 t/m 65 inch, incl. beugel en montage nvt € 100,00

muurbeugel kantelbaar, t/m 40 inch, incl. beugel en montage nvt € 100,00

muurbeugel kantelbaar, 42 t/m 65 inch, incl. beugel en montage nvt € 125,00

muurbeugel 2 kniks beweegbaar voor t/m 32 inch incl. beugel en montage nvt € 100,00

muurbeugel 2 kniks beweegbaar voor 40 t/m 42 inch incl. beugel en montage nvt € 150,00

muurbeugel 2 kniks beweegbaar voor 43 t/m 50 inch incl. beugel en montage nvt € 199,00

Muurbeugel 2 kniks beweegbaar voor 55  inch incl. beugel en montage (OLED) nvt € 299,00

Muurbeugel 2 kniks beweegbaar voor 65  inch incl. beugel en montage (OLED) nvt € 399,00

(her) monteren aan eigen hangende vaste beugel, binnen 1e uur nvt gratis

montage (eigen) beweegbare beugel, 2 kniks, EXCLUSIEF beugel nvt € 50,00

meerprijs TV ophangen bij niet installatie samen met TV 046 € 30,00 043/045 € 50,00

* Inbegrepen bij genoemde prijs indien nodig:

aansluitsnoer standaard, antennekabel tot 5 meter, plakgootje, 2 x1 uur montage

Extra's:

montage/ installatie kosten na 1e uur, (1 monteur), per 15 minuten nvt € 15,00

montage/ installatie kosten na 1e uur, (2 monteurs), per 15 minuten nvt € 30,00

Diversen installeren:                                                                  incl. max 1 uur

Installeren CAM+, smartcard en software, niet bij gelijktijdige aanschaf TV 046 € 30,00

Installeren van standaard decoder of PVR, aan huis 046 € 30,00

Installeren aan huis van audioset, excl. extra kabels, onder   € 349,00 046 € 30,00 043/045 € 50,00

Installeren aan huis van audioset, excl. extra kabels, tussen   € 349,00 en € 599,00 046 gratis 043/045 € 30,00

Installeren aan huis van audioset, excl. extra kabels, boven   € 599,00 046 gratis 043/045 gratis

Indien er meerdere apparaten gelijktijdig worden aangeschaft, totaal < € 599,00 046 gratis 043/045 gratis

INSTALLATIE EN BEZORG TARIEVEN       per 01-12-2022

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW



Witgoed vrijstaand, inclusief bezorgen en instaleren:* regio Tarief: regio Tarief

   - was en droog automaten, fornuis, afwasmachine, koel en vrieskasten, vrijstaand

Aanschafprijs onder € 349,00 046 € 30,00 043/045 € 50,00

Aansschafprijs tussen € 349,00 en € 599,00 046 gratis 043/045 € 30,00

Aanschafprijs boven € 599,00 046 gratis 043/045 gratis

Ombouwen deur koelkast 1  deurs onder € 500,00 046 € 35,00 043/045 € 35,00

Ombouwen deur koelkast 2  deurs onder € 500,00 046 € 50,00 043/045 € 50,00

* exclusief aansluitmaterialen (gasslang, perilex, kabel enz)

oven, incl. 2 x 30 minuten nvt € 50,00

Elektr/ inductie kookplaat incl. perilexstekker en kabel  (exclusief zaagwerk)* nvt € 65,00

gaskookplaat oncl. gasslang en nippel RVS incl gastest (exclusief zaagwerk)* nvt € 85,00

* aanpassen uitsparing kookplaat (zaagwerk), max 60 minuten nvt € 75,00

koelkast / vrieskast, 1 deurs nvt € 75,00

koelkast / vrieskast, 2 deurs nvt € 100,00

afwasmachine (volledig) geïntegreerd, max 2 x 1,5 uur montage nvt € 95,00

afwasmachine onderbouw, max 2 x 1 uur montage nvt € 75,00

vrijstaande  afwasmachine onderbouwen nvt € 50,00

Indien inbouwapparaat aanschafprijs onder € 300,00 toeslag: 046 € 25,00 043/045 € 50,00

aanschafwaarde (totaal) onder € 349,00 046 € 25,00 043/045 € 50,00

aanschafwaarde (totaal) tussen € 349 en € 599,00 046 gratis 043/045 € 30,00

aanschafwaarde (totaal) boven € 599,00 046 gratis 043/045 gratis

Verzenden klein huishoudelijk via DHL 046 € 9,95 043/045 € 9,95

Voorrij- administratie- behandel - kosten 046 € 45,00 043/045 € 55,00

Reparatie tarief per 15 minuten extra 046 € 15,00 043/045 € 15,00

Reparatie tarieven:

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Geld bij standaard service en buiten (fabrieks) garantie:

bezorg en installatie kosten witgoed apparatuur:

Witgoed inbouwkosten, inclusief bezorgen en instaleren: (waarde boven € 499,00)

Kleinhuishoudelijk /magnetrons / stofzuigers (bezorgen en evt instaleren):

Op locatie bezorgen, uitpakken, aansluiten op bestaande voorzieningen, oude apparatuur en verpakkingsmaterialen afvoeren.


