brochure april
2021

maatwerk in chaletbouw
meer dan 35 jaar ervaring in
het ontwerpen en bouwen
van chalets.

Chaletbouw Goeree prijslijst
per 1 november 2021
Basis vloermaat 10 x 3.66 meter

45.550,-

standaard inbegrepen:

Aluminium goot uit 1 stuk
keuken van 2.15 voorzien van vrijstaande koelkast,
wasemkap, 4 pits gasstel en multiplex werkblad met
ingefreesde spoelbak
witte kunststof kozijnen vorzien van HR ++ glas en
ventilatieroosters
keuken geijser aardgas of butaan
stahoogte standaard 2.25 meter
1 lichtpunt per vertrek
groepenkast met 2 groepen en aardlek
isolatie 5 cm steenwol vloer en wanden
binnenwanden voorzien van Agnes wandpanelen
vinyl vloerbedekking in kleur naar keuze
badkamer voorzien van duoblok closet,wastafel met meubel,
kunststof douchebak met hardglazen douchescherm
Fibo Trespo wanden in het douchegedeelte
Buitenwanden voorzien van Novicell rabatdelen in kleur naar
keuze
Voor andere modellen zoals dubbele en L chalets kunt u
contact met ons opnemen voor een prijsopgave

Chaletbouw Goeree prijslijst per 1 november
2021

opties voor alle chalets ten opzichte van basismodel 10 x 3,66
per meter langer
per 50 cm breder

€3.500,€3.200,-

overstekend dak (model Haringvliet)
Lessenaarsdak (model Ganzendiep)
Buitenwanden 15 cm i.p.v. 10 incl 10 cm isolatie
potdeksel ipv rabatdelen
PIR Isolatie 3 cm op dak
chalet uitvoeren in Reelwood
buitenlampaansluiting
buitenkraanaansluiting
ventilator in badkamer
wasmachine aansluiting
Badgeijser ipv keukengeijser
Inbouw wandcloset
Spatwaterdicht buitenstopcontact
airco tbv koeling

€2.350€1.900,€5.500,€1.200,€1.950,€3.500,€250,€250,€300,€250,€475,€750,€175,€2.200,-

Kozijnen buiten in kleur
Horrenset voor gehele chalet
Set gordijnen voor gehele chalet
Vide plafond
Stahoogte binnen verhogen naar 2.35
electra groep extra
3e slaapkamer
Aparte toiletruimte

€1.300,€1.950,€950,€2.700,€1.750,€250,€2.300,€2.300,-

CV installatie afgevuld met glycol
Calvix sparky kachel incl. montage
3 spots met dimmer
Badkamer compleet met Fibo Trespo

€4.950,€2.100,€800,€1.750,-

Transportkosten binnen Nederland per element
Chalet plaatsen en stellen
Chalet aansluiten op nutsvoorzieningen

€1.850,€1750,€1.600,-

Middels deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen
Prijzen zijn af fabriek en inclusief BTW.

Keukenopstellingen Chaletbouw Goeree
Keukenopstelling 1
Deze keukenopstelling wordt standaard
meegeleverd met onze chalet modellen en
is voorzien van voldoende bergruimte, 4
pits gaskookplaat, wasemkap met
koolstoﬃlter en vrijstaande koelkast.
Al onze bladen zijn van multiplex en de
spoelbak is ingefreesd.
Er is een grote verscheidenheid aan
kleuren bladen, fronten en grepen
leverbaar.
Deze zijn bij ons in de showroom ter
bezichtiging aanwezig.

Keukenopstelling 2
Deze keukenopstelling heeft een
uitbreiding door middel van een extra hoge
kast en onderkast
In deze opstelling is een inbouw koelkast
en combi oven /magnetron inbegrepen.
Voor kleuren en overige apparatuur geldt
hetzelfde als voor opstelling 1.
De meerprijs voor deze opstelling keuken
is € 2.350,-

Keukenopstelling 3
Deze keuken in L vorm heeft naast de zeer
luxe uitstraling ook standaard net als
opstelling 2, een inbouw koelkast en combi
oven /magnetron. De meerprijs van deze
keuken is €3150,Verdere mogelijkheden voor alle keukens:
Greeploze deurtjes meerprijs €350,Bovenkastjes €130,- per stuk
Inbouw vaatwasser meerprijs €1.100,Luxe led-verlichting onder kastjes €275,Natuurlijk kunt u ook uw keuken geheel
naar wens in laten richten prijzen hiervan
zijn op aanvraag.

Chaletbouw Goeree

Keukens
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