Brochure september 2019

Chaletbouw Goeree voor chalets op maat en geheel naar wens.
Chaletbouw Goeree ontwerpt en bouwt al meer dan 30 jaar chalets welke
Voldoen aan alle huidige eisen.

Alle chalets die wij bouwen voldoen aan de strengste eisen, worden gebouwd met
duurzame materialen en zijn volledig onderhoudsarm.
Wij bouwen “op maat” ; dat wil zeggen:
* iedere denkbare afmeting
* Indeling geheel naar wens
* Keuze uit tal van kleuren en materialen

Ieder chalet is dus geheel maatwerk en daardoor uniek.
Standaard zijn onze chalets uitgevoerd met:
4 seizoenen isolatie
Kunststof kozijnen met HR ++ glas
Kunststof gevelbekleding
Zadel dak met stalen dakpannen
Vloerbedekking in kleur naar keuze
Een sta hoogte van 2.20 meter
Voldoende lichtpunten en
stopcontacten
Kastruimte naar keuze
Figuurglas in voordeur en badkamer
Dubbele deuren of schuifpui

Keuken in opstelling en kleur naar keuze
Badkamer met in de doucheruimte Fibo
Trespo wandpanelen
Agnes wandpanelen
Agnes plafond
Stalen binnendeurkozijnen met opdek
deuren
Butaan / propaan keuken geyser
Alle ramen voorzien van
ventilatieroosters
Groepenkast met 2 groepen en aardlek

Daarnaast kunnen wij uw nieuwe
chalet uitrusten met tal van opties welke u in onze prijslijst terug kunt vinden.

Prijslijst per 1 september 2019

Enkel chalet: woonkamer, keuken, 2 slaapkamers en badkamer
Vloermaat 10 x 3,70 meter

Opties en mogelijkheden t.o.v de
standaarduitvoering

Standaard inbegrepen
* 10 x 3,70 meter

€33.495,-

• Getrokken aluminium goten
• Keuken 215 cm incl. Koelkast,

1 meter langer

€2.495,-

4.00 meter i.p.v. 3,70 breed

€2.100,-

Overstekend dak

€1.000,-

wasemkap, 4 pits gaskookplaat en

Keuken 270 cm met

multiplex werkblad met ingefreesde

geïntegreerde koelkast en

spoelbak

combi magnetron

€1.750,-

Vaatwasser

€997,-

• Keuken geyser propaan of aardgas
• Stahoogte binnen 220 cm

Kozijnen in andere kleur

€750,-

Bad geyser

€375,-

• 1 lichtpunt per vertrek
• Groepenkast met 2 groepen plus aardlek
• Isolatie vloer en wanden 5 cm steenwol

Verhoogd / schuin plafond vide

€1.850,-

Set horren voor hele chalet

€1.650,-

3e slaapkamer

€1.611,-

• Wanden voorzien van Agnes panelen
• Vinyl vloerbedekking in kleur naar keuze
• Badkamer voorzien van duoblok closet,

Aparte toiletruimte

€1.155,-

CV installatie incl.glycol vulling

€4.150,-

Thermolint

€600,-

wastafel met meubel, kunststof

Calvi sparky incl.montage

€1.400,-

douchebak met hardglazen schuifwand

Spatwaterdicht stopcontact

en Fibo trespo panelen in doucheruimte

Buiten of binnen

• Kunststof kozijnen wit voorzien van HR+
en beluchtings roosters

€89,-

*Transportkosten bedragen €1.200,- per unit inclusief begeleiding
*Aansluiten chalet op nutsvoorzieningen €1.250,*Plaatsen en stellen op bielzen van het chalet €682,*Chalet casco geleverd €2.150,- per meter (wind en waterdicht) op basis van model Zuiderdiep
Prijswijzigingen voorbehouden
5 jaar garantie op constructie en fabrieksgarantie van de gebruikte onderdelen.
Prijzen zijn inclusief 21 % BTW
Midels deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen per 1 september 2019

