Prijsspecificatie
9xxx

Chalet Karina Laag - 4P

Nr

Omschrijving

1

Loghuis.nl

06-jan-20
fabriekslogs

BASISPRIJS

Wand van logs 90/180mm gelamineerde Fins grenen fabriekslogs
grenen hout, gedroogd (18 or 14 +/-2% ), geimpregneerd
windstop band incl.verbindingen, elektra boringen
t latten en houten deuvels voor binnen en buitenwanden

meerwerk
t.o.v.basisprijs
(ex btw)

incl

Meerprijs voor ruwe logs 250-350mm dik

-

€ 4.500,00

2

Isolatie voorzetwand voor buitenwanden stijlen 45/95mm (igv fabriekslogs)
20 mm schijnlogs, inclusief 80mm glaswol isolatie

-

€ 3.300,00

3

Dakkonstructie met ruimte voor isolatie
sporen 45/195mm, dakhout 18/85mm,
boeiboorden en binnenafwerking overstek dmv grenen schroten 18/85mm
Isolatie in dak 180mm glaswol

incl

4

Vliering vloerkonstruktie balken uit 90/180mm logs
vloerhout 25/93mm

incl

5

Begane grond vloer voor plaatfundering, vloerbalken
45x95,vloerhout 28x87,plinten 22x40mm
inclusief isolatie 60mm EPS

-

6

Terras vloer, balken 45/145mm geimpregneerd
gegroefde vuren delen 28/120mm geimpregneerd

incl

7

Buitenkozijnen gelamineerd gevingerlast grenen
inclusief T-latten en afwerklatten binnen en buiten
met draaival ramen en vaste delen
dubbel glas HR++
raam
raam
raam + erker
Buitendeur

incl

width/height
750/750 jun
1000/1000 jun
1200/900 jun
900/2100 jun
aantal kozijnen

3
3
2
2
10

8

Binnendeur grenen met panelen 860x2060mm
inclusief hang en sluitwerk,T-latten en aftimmeringen, ongelakt

3

incl

9

Houten grenen trap inclusief leuning
trap naar vliering, inclusief hekwerk voor vliering

1

incl

10

Afscheidingshekwerk balkon

incl

11

Transport Internationaal (NL, B, D, AU) - ongelost, excl. eilanden

incl

12

Set tekeningen voor productie en bouwhandleiding

incl

Houtpakket

ex btw

Prijzen geldig tot 6 maanden na bovenstaande datum

BTW

€ 31.975,00
21%

€ 38.689,75

13

Richtprijs voor de montage van het houtpakket, incl 1x reis naar de bouwplaats
exclusief verblijfkosten lokaal (onderdak en voedingkosten) en kosten voor een hefwerktuig

ex btw

€ 10.500,00

14

Dakbedekking betonpannen (Braas, type 'Harzer' pan)
inclusief; pannen, gevelpannen, vorsten en folies

ex btw

€ 3.990,00

Compleet incl opbouw
BTW

21%

€ 46.465,00
€ 56.222,65

€ 2.750,00

