
Alle winkel prijzen zijn meeneemprijzen 
alle online prijzen zijn ophaalprijzen

Indien u zelf het apparaat meeneemt zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het apparaat is veroorzaakt.

Basislevering begane grond
€ 35,00• Dan komt er 1 witgoed bezorger 


• We plaatsen deze op de gewenste plek en sluiten deze aan.

• Ook nemen we het verpakkingsmateriaal mee terug. 

• Indien gewenst nemen we ook uw oude apparaat mee terug.

Let op, deze bezorger komt alleen en kan dan bijvoorbeeld geen droger op een wasmachine zetten.

Moet het apparaat naar boven  
of bovenop een ander apparaat? € 55,00
• Dan komen we met twee witgoed bezorgers

• We plaatsen deze op de gewenste plek en sluiten deze aan.

• Ook nemen we het verpakkingsmateriaal mee terug. 

• Indien gewenst nemen we ook uw oude apparaat mee terug.

Inbouwen van uw 1e inbouwapparaat € 119,00
2e en ieder volgende inbouw apparaat € 65,00
+ Vooraf inmeten in verband met plaatsing inbouwapparatuur € 35,00
Let op, bij het leveren van een (inbouw) vaatwasser of koelkast/vriezer moet de spoelkast / koelvrieskast leeg zijn.

Plaatsen van een vrijstaande vaatwasser 
onder een bestaand aanrechtblad € 75,00

Dit is exclusief eventuele verleng-onderdelen. Let op, bij het leveren van een vaatwasser moet de spoelkast leeg zijn

Plaatsen Amerikaanse of SidebySide koelkast € 119,00
+ Vooraf inmeten in verband met plaatsen Amerikaanse koelkast of SidebySide koelkast € 35,00
LET OP in verband met het gewicht en formaat bezorgen wij deze geen trappen op of af.

Reparatietarief monteur € 75,00
Eenmalig vast werktarief inclusief voorrijkosten en arbeidsloon. Exclusief onderdelen
Bent u niet thuis, op het moment van levering? 
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Extra opties algemeen

Extra opties 2 of 3 fase apparatuur 
inductie, keramisch of elektrisch fornuis / kookplaat  
met montage van perilex stekker en snoer  
+ aansluiten op het apparaat € 50,00
Wij maken geen extra stroomgroep in uw meterkast. 
deze dient u te hebben of aan te vragen bij uw energieleverancier.

Perilex stekker en snoer LOS € 25,00

Extra opties gasfornuis of gaskookplaat
Gasslang 60 / 100  / 150 cm € 17,50 / 22,50 / 27,50

Hittebestendige gasslang 75 / 125 / 200 cm € 39,00 / 49,00 /  69,00

Extra opties koelkasten en vriezers
Deur(en) draaien € 35,00

Extra opties wasmachine en droger
Aansluiten trekschakelaar - Enkel € 25,00
Aparte afspraak achteraf aansluiten trekschakelaar € 60,00
Verlengen stroomsnoer € 10,00
Verlengen aanvoerslang € 35,00
Verlengen afvoerslang € 35,00

Extra accessoires wasmachine en droger
Y stuk / afvoersplitter € 15,00
Tussenstuk wasmachine en droger WIT € 65,00
Tussenstuk wasmachine en droger ZWART € 99,00
Waterblok ter behoeve van waterbeveiliging € 19,00
Geaarde contrastekker en snoer € 10,00

Aanmaken Proforma / incl. administratiekosten € 25,00

Bent u niet thuis, op het moment van levering volgens afspraak? 
Dan brengen we herhaalde leveringskosten van in initiële bestelling in rekening, te voldoen vooraf aan herlevering.
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