
Montageservice
Wij kunnen je in contact brengen met een montageteam die bekend is met onze producten, en die de montage voor 
je kunnen verrichten. De montageteam is niet een onderdeel van Overkapping33.nl, wel hebben we richtlijnen van 

de prijzen die ze hanteren. Zij komen altijd van te voren de situatie bekijken/inmeten. 

De inmeetkosten bedragen € 70,-. Een afspraak maken voor het inmeten doe je per mail of telefoon. De 
voorrijkosten voor de montage zijn op basis van de woonplaats. Zone A Limburg - Zone B Brabant & Gelderland € 

199,-. Alle prijzen op deze pagina zijn inclusief BTW. Buiten de aangegeven regio's worden helaas geen 
montagewerkzaamheden verricht.

LET OP: De montageprijzen die hieronder zijn aangegeven zijn slechts richtlijnen prijzen. Het kan zijn dat 
(afhankelijk van jouw situatie) het totaalbedrag montagekosten varieert.

Standaard overkapping polycarbonaat glas

Overkapping tot 6060 mm € 699,- € 899,-

Overkapping 6060 tot 9060 mm € 999,- € 1349,-

Overkapping 9060 tot 12060 mm € 1299,- € 1599,-

Vrijstaande overkapping polycarbonaat

Overkapping tot 6060 mm € 899,-

Overkapping 6060 tot 9060 mm € 1249,-

Overkapping 9060 tot 12060 mm € 1599,-

Overkapping inkorten polycarbonaat glas

Breedte inkorten van 1 plaat € 99,- € 599,-

2 platen inkorten in de breedte (symmetrisch) € 199,- € 799,-

Uitval inkorten € 549,- € 1199,-

Gat maken in de overkapping t.b.v. regenpijp € 99,-

Led inbouwspots (i.c.m. afname overkapping)
Monteren set t/m 6 inbouwspots (mits stroomvoorziening aanwezig is) € 99,-

Monteren set t/m 12 inbouwspots  (mits stroomvoorziening aanwezig is) € 149,-

Monteren set vanaf 12 inbouwspots (mits stroomvoorziening aanwezig is) € 179,-

Stroomkabel naar afmeting per situatie per meter € 5,-

Bestrating op maat terugleggen € 149,-

Rioolaansluting HWA tot 1 meter excl. bestrating € 99,-

Zijspie
Zijspie geheel op maat maken polycarbonaat € 299,-

Zijspie geheel op maat maken glas € 349,-

Zijspie geheel op maat 16mm profiel € 169,-

Zijwand
Zijwand geheel op maat maken polycarbonaat € 599,-

Zijwand geheel op maat maken glas € 1199,-

Standaard glazen schuifwand zonder overkapping i.c.m. overkapping

1 wand incl. borstelprofielen € 649,- € 549,-

Meneemsysteem montage per wand € 129,- € 129,-

Montage funderingskoker per meter (incl. snelbeton) € 79,- € 79,-

Zwarte glazen schuifwand zonder overkapping i.c.m. overkapping

1 wand (t/m 6 glaspanelen) € 649,- € 549,-

Horizontale strippen aanbrengen per raam € 20,- € 20,-

Montage funderingskoker per meter (incl. snelbeton) € 79,- € 79,-


