
Prijzen per
maart 2022

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



Chaletbouw Goeree prijslijst maart 2022
Basis vloermaat 10 x 3.66 meter 46.500,-

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 2.20 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 



Chaletbouw Goeree prijslijst per 1 maart 2022 

opties voor alle chalets ten opzichte van basismodel 10 x 3,66 

per meter langer €3.800,-
per 50 cm breder €3.800,-

overstekend dak (model Haringvliet) €2.450-
Stahoogte binnen verhogen naar 2.35 €1.990,-
Vide plafond €2.950,-
Lessenaarsdak    (model Ganzendiep) €2.200,-
Buitenwanden 15 cm i.p.v. 10 incl 10 cm isolatie €6.750,-
potdeksel ipv rabatdelen €1.500,-
Kozijnen buiten in kleur €1.570,-
Chalet uitvoeren in Reelwood voor L chalet of dubbel chalet €6.300,-
chalet uitvoeren in Reelwood €4.200,-
PIR Isolatie 3 cm op dak €2.200,-
3e slaapkamer €2.750,-
Aparte toiletruimte €2.900,-
Badkamer compleet met Fibo Trespo €2.250,-

airco tbv koeling en verwarming €2.500,-
CV installatie afgevuld met glycol €5.200,-
Calvix sparky kachel incl. montage €2.300,-
Badgeijser ipv keukengeijser €525,-

electra groep extra €275,-
buitenlampaansluiting €275,-
buitenkraanaansluiting €275,-
ventilator in badkamer €300,-
wasmachine aansluiting €275,-

Inbouw wandcloset €800,-
Spatwaterdicht buitenstopcontact €225,-
3 spots met dimmer €950,-

Horrenset voor gehele chalet €2.200,-
Set gordijnen voor gehele chalet €1.100,-

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





2600,-
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Tarieven transport, plaatsen, stellen en aansluiten op riool, gas, water en electra  
all-in per 1 april 2022  
 
 
Enkel chalet  tot 4 meter breed                €5.750,- 
Enkel chalet breder dan 4 meter              €6.250,- 
 
 
L-chalet tot 4 meter breed                        €7.850,- 
L-chalet breder dan 4 meter                     €8.850,- 
 
 
Dubbel chalet tot 8 meter breed             €8.050,- 
 
Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief hijskraan- en kosten voor transport over water. 
 
Chaletbouw Goeree 
Dieselstraat 4 
8263 AE Kampen 
0651771919 




