Geachte heer/ mevrouw,
Voor u ligt de prijslijst van Eembouw WoodLine dakkapellen. Wij bedanken u voor de interesse in ons
bedrijf. Eembouw is gespecialiseerd in het maken van traditioneel en prefab dakkapellen, dit omdat geen
enkele woning/ dakkapel het zelfde is.
Het geniet dan ook onze voorkeur om een afspraak te maken voor een gratis en vrijblijvend advies gesprek
bij u thuis. Tijdens deze afspraak zullen wij uw dakkapel vakkundig inmeten en zullen we samen met u de
dakkapel naar uw specifieke wens samenstellen.
Aan het eind van het gesprek weet u ook wat uw dakkapel gaat kosten. Uiteraard krijgt u van ons nog een
duidelijke en gespecificeerde offerte per post of via de mail toegestuurd, zodat u de tijd heeft om alles nog
eens rustig te bekijken en bestuderen.
Wij begrijpen dat u niet zomaar een afspraak wilt maken.
Wellicht dat u eerst een indruk wilt hebben van wat de prijzen van de WoodLine dakkapellen van Eembouw
zullen zijn. U kunt naar aanleiding van deze prijslijst zelf uw dakkapel samenstellen met de door u eventueel
gekozen voordeelpakketten, opties en afwerking.
WoodLine dakkapellen staan voor:
•
•
•
•
•
•
•

Kwaliteits dakkapel traditioneel gebouwd
Persoonlijk advies en begeleiding bij de bouw
10 jaar garantie
Uitsluitend gebruik van A merk materialen en FSC hout
Afwerkingsniveau Casco+
Maatwerk altijd mogelijk
Draaikiep raam met meerpuntssluiting

Mocht u na het doornemen van deze prijslijst vragen hebben, meer informatie willen ontvangen of een
afspraak willen maken. Dan kunt u contact met ons opnemen op 085-4013115. U kunt natuurlijk ook altijd
een e-mail sturen naar
opnemen
Met vriendelijke groet,
Eembouw Advies

info@eembouw.nl

waarna wij zo spoedig mogelijk met u contact zullen

WoodLine

A

Tot - 150 x 150

€ 4150,-

E

250 - 300 x 150

€ 4700,-

B

150 - 200 x 150

€ 4250,-

F

300 - 350 x 150

€ 5100,-

C

200 - 250 x 150

€ 4350,-

G

350 - 400 x 150

€ 5450,-

D

200 - 250 x 150

€ 4550,-

H

400- 450 x 150

€ 5800,-

Opties
Ventilatie rooster

€100,-

Extra houten draaikiep raam

€ 250,-

Red Cedar boeideel (gegrond)

€ 300,-

Red Cedar rabatdelen (gegrond)

€ 200,-

Zonwerend glas (p/stuk)

€ 100,-

Ruimte voor een rolluik/ screen

€ 175,-

Zinken kraal (per meter)

€ 75,-

Sierlijst (kroonlijst)

€ 300,-

Dakraam verplaatsen

€ 300,-

Aftimmeren binnenzijde zijkanten plafond met gips (stuc klaar)

€ 250,-

Afvoeren materiaal (excl. grind en dakpannen)

€ 400,-

Demonteren oude dakkapel

€ 150,-

Hoogte 1750 mm i.p.v. 1500 mm (p/m)

€ 125,-

Dakhelling minder dan 35 graden per graad (tot 27 graden)

€ 75,-

Dakhelling minder dan 35 graden per graad (tot 20 graden)

€ 125,-

Kunststof bekleding i.p.v. hout

€ 450,-

Alle bedragen zijn inclusief: montage, BTW, Rc 3.0 isolatie en 10 jaar garantie

