
Wat zijn de kosten van montage? 
Hoe verloopt de werkwijze vanaf het inmeten tot realisatie?

Vragen over de montage 

Let op, de bovenstaande prijslijst is slechts indicatie van de geschatte montagekosten. Dit wegens de ligging van de te monteren schutting (bijvoorbeeld 30 meter vanaf de straat) of 
indien obstakels zoals bomen of struiken dienen te worden verwijderd en verloopt via het protocol van het montagebedrijf.

Heb je enige vragen met betrekking tot onze meet- en montageservice? Twijfel dan niet om ons te contacteren, wij helpen je graag verder.
Het montagebedrijf verricht de werkzaamheden voor u en niet voor Store33 BV. Het contact, planning van montagedatum en facturatie verloopt zodoende in overeenkomst tussen u 

en het montagebedrijf. U bent niet verplicht het aangeboden montagebedrijf af te nemen en maakt u hierin een eigen keuze.

Montage termijn
Het uitvoeren van de montagewerkzaamheden is vaak, na 
levering, binnen 1-2 weken mogelijk. Dit wordt echter tijdens een 
inmeetafspraak met je doorgenomen en besproken. 

Bel 088 0555 333 (10:00 tot 17:00 uur)

Montage
Enkelzijdig of Dubbelzijdig

Enkelzijdig
tot 200 centimeter           € 75,00 pm1
tot 240 centimeter           € 99,00 pm1

Dubbelzijdig
tot 200 centimeter           € 99,00 pm1
tot 240 centimeter         € 115,00 pm1

* Vermelde prijzen zijn inclusief btw. Exclusief 
eventuele overige wensen en voorrijkosten.

STANDAARD

Postzending
Binnen Nederland

Heb je een bestelling met een lengte 
tot 178 centimeter? Of van losse 
onderdelen? Dan wordt deze via 
PostNL verzonden voor je.

Zodra je bestelling is verzonden 
ontvang je auto-matisch een 
tracklink waarmee je de zending 
kunt volgen tot aan moment van 
levering 

Meetservice - Stappenplan
Binnen Nederland & Belgie (Duitsland op aanvraag)

Indien je woonachtig bent rondom een straal van 50 kilometer rondom Venlo zijn de inmeetkosten kosteloos. Woon je buiten 
deze afstand, dan bedragen de inmeetkosten € 70,00 euro incl. btw.

1. Nadat we jouw adresgegevens + telnr. hebben ontvangen zullen we deze doorsturen naar het desbetre�ende montagebedijf
2. Binnen drie tot vijf werkdagen zal het montagebedrijf contact met je opnemen omtrent het afstemmen van een inmeetafspraak.
     Montagebedrijven hanteren hierin hun eigen agenda en hebben wij hierop geen invloed.
3. Zodra de inmeting heeft plaats gevonden ontvangen wij de wensen en afmetingen van de gewenste schutting.
4. Je ontvangt binnen drie werkdagen een vrijblijvende o�erte vanuit ons betre�ende de benodigde materialen (schutting) en 
     vanuit het montagebedrijf de kosten van de montage.
5. Zodra deze o�erte(s) voor akkoord zijn ontvang je vanuit ons de factuur van de schutting.
6. Als de betaling is verwerkt bij ons gaat je bestelling in productie en ontvang je vervolgens info over de leverdatum.
7. Indien de leverdatum voor akkoord is, neemt het montagebedrijf contact op voor het vaststellen van de montagedatum.

Montage
Dubbelzijdig

Naturel
tot 208 centimeter           € 89,00 pm1
tot 252 centimeter         € 103,00 pm1

Antraciet
tot 208 centimeter           € 89,00 pm1
tot 252 centimeter         € 103,00 pm1

* Vermelde prijzen zijn inclusief btw. Exclusief 
eventuele overige wensen en voorrijkosten.

DUO
Montage
Korf inclusief het vullen

15 centimeter diep
tot 200 centimeter           € 179,00 pst
tot 240 centimeter           € 215,00 pst

20 centimeter diep
tot 200 centimeter           € 199,00 pst
tot 240 centimeter           € 239,00 pst

* Vermelde prijzen zijn inclusief btw. Exclusief 
eventuele overige wensen en voorrijkosten.

SCHANSKORF

HOUTBETON
Montage
1 beton onderplaat verwerking

Enkelzijdig 
tot 200 centimeter           € 60,00 pm1
tot 240 centimeter           € 75,00 pm1

Dubbelzijdig 
tot 200 centimeter           € 65,00 pm1
tot 240 centimeter           € 80,00 pm1

* Vermelde prijzen zijn inclusief btw + afwerklat 
beton. Exclusief overige wensen + voorrijkosten.

OVERIGE
Montage
Overige wensen

Tuinpoort                     € 209,00 pst
Beton afwerklat                 €    30,00 pst
Zaagkosten vanaf 5 stuks            €      8,00 pst
Verlichting exclusief kabel           €    30,00 pst
Beton coating 1 kleur           € 12,00 pm2
Beton coating 2 kleuren        € 18,00 pm2
Beton coating apart                    € 16,00 pm2

* Vermelde prijzen zijn inclusief btw. Exclusief 
eventuele overige wensen en voorrijkosten.

AFSTAND
Voorrijkosten
Nederland & Belgie

Zone 1        0-50 kilometer         €    90,00
Zone 2      50-100 kilometer      €  212,00
Zone 3    101-150 kilometer      €  272,00
Zone 4    151-200 kilometer      €  333,00
Zone 5    201-250 kilometer      €  393,00

* Vermelde prijzen zijn inclusief btw. Exclusief 
eventuele overige wensen.


