
juli 2022

1 EXTERIEUR Eenheid BTW € / Eenheid 

excl. BTW

€ / Eenheid 

incl. BTW

2 METSELWERK

3 PLAATSELIJK HERSTEL VOEGWERK

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - t/m 1 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 375,34€       454,16€       

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - > 1 t/m 3 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 215,23€       260,43€       

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - > 3 t/m 10 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 142,88€       172,88€       

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - > 10 t/m 20 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 117,52€       142,20€       

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - > 20 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 97,98€          118,56€       

- nieuw voegwerk, normale mortel - t/m 1 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 162,78€       196,97€       

- nieuw voegwerk, normale mortel - > 1 t/m 3 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 110,11€       133,23€       

- nieuw voegwerk, normale mortel - > 3 t/m 10 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 69,25€          83,79€          

- nieuw voegwerk, normale mortel - > 10 t/m 20 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 59,91€          72,49€          

- nieuw voegwerk, normale mortel - > 20 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 52,91€          64,02€          

- toeslag knipvoeg / snijvoeg / schaduwvoeg m² 21 65,51€          79,27€          

- flexibele voegaansluiting aanbrengen + materiaal - t/m 3 m¹ m¹ 21 26,77€          32,40€          

- flexibele voegaansluiting aanbrengen + materiaal - > 3 t/m 10 m¹ m¹ 21 21,30€          25,78€          

- flexibele voegaansluiting aanbrengen + materiaal - > 10 m¹ m¹ 21 21,29€          25,76€          

- steigerwerk incl. huur en transport m² 21 41,61€          50,35€          

- rolsteiger incl. huur en transport m² 21 34,91€          42,24€          

- hoogwerker incl. huur (1 week) en transport pst 21 848,96€       1.027,25€    

- steigerwerk / rolsteiger / hoogwerker - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 PLAATSELIJK HERSTELLEN / VERVANGEN STENEN

- plaatselijk stenen vervangen incl. voegwerk - 1 stuks st 21 95,58€          115,65€       

- plaatselijk stenen vervangen incl. voegwerk - 2 t/m 5 stuks st 21 83,92€          101,54€       

- plaatselijk stenen vervangen incl. voegwerk - 6 t/m 10 stuks st 21 59,14€          71,56€          

- plaatselijk stenen vervangen incl. voegwerk - 11 t/m 20 stuks st 21 48,94€          59,22€          

- plaatselijk stenen vervangen incl. voegwerk - 21 t/m 50 stuks st 21 43,11€          52,16€          

- plaatselijk stenen vervangen incl. voegwerk - > 50 stuks st 21 37,28€          45,11€          

- herstel gescheurde stenen met kleurpasta - 1 t/m 5 stuks st 21 53,60€          64,86€          

- herstel gescheurde stenen met kleurpasta - > 5 stuks st 21 44,86€          54,28€          

- steigerwerk incl. huur en transport m² 21 41,61€          50,35€          

- rolsteiger incl. huur en transport m² 21 34,91€          42,24€          

- hoogwerker incl. huur (1 week) en transport pst 21 848,96€       1.027,25€    

- steigerwerk / rolsteiger / hoogwerker - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 PLAATSELIJK VERSTERKEN METSELWERK

- spiraalankers in 2-comp.mortel aanbrengen - t/m 5 m¹ (incl. frezen, herstel voegwerk en stenen met pasta) m¹ 21 138,25€       167,28€       

- spiraalankers in 2-comp.mortel aanbrengen - > 5 t/m 15 m¹ (incl. frezen, herstel voegwerk en stenen met pasta) m¹ 21 110,53€       133,74€       

- spiraalankers in 2-comp.mortel aanbrengen - > 15 t/m 50 m¹ (incl. frezen, herstel voegwerk en stenen met pasta) m¹ 21 91,57€          110,80€       

- spiraalankers in 2-comp.mortel aanbrengen - > 50 m¹ (incl. frezen, herstel voegwerk en stenen met pasta) m¹ 21 75,54€          91,40€          

- toeslag dubbel spiraalanker bij steenswerk of/en als lateiwerking m¹ 21 23,06€          27,90€          

- toeslag boorspiraalanker bij rollagen boven kozijnen st 21 56,34€          68,17€          

- toeslag aanbrengen RVS ankers achter muurankers st 21 12,76€          15,44€          

- toeslag boorwerk RVS ankers t.p.v. inwendige hoeken st 21 9,84€            11,91€          

- toeslag knipvoeg / snijvoeg / schaduwvoeg m² 21 65,51€          79,27€          

- steigerwerk incl. huur en transport m² 21 41,61€          50,35€          

- rolsteiger incl. huur en transport m² 21 34,91€          42,24€          

- hoogwerker incl. huur (1 week) en transport m² 21 848,96€       1.027,25€    

- steigerwerk / rolsteiger / hoogwerker - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 PLAATSELIJK VERVANGEN METSELWERK

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - t/m 1 m² m² 21 595,43€       720,47€       

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 1 t/m 3 m² m² 21 373,89€       452,41€       

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 3 t/m 10 m² m² 21 286,45€       346,60€       

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 10 t/m 20 m² m² 21 251,47€       304,27€       

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 20 m² m² 21 239,81€       290,17€       

- toeslag intanden metselwerk ½ steens m¹ 21 51,26€          62,02€          

- nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - t/m 1 m² m² 21 846,76€       1.024,58€    

- nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 1 t/m 3 m² m² 21 619,39€       749,46€       

- nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 3 t/m 10 m² m² 21 456,15€       551,95€       

- nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 10 m² m² 21 400,77€       484,93€       

- toeslag intanden metselwerk steens m¹ 21 67,54€          81,72€          

- leveren en aanbrengen isolatie + spouwankers m² 21 48,84€          59,10€          

- stelwerk kozijnen m² 21 78,56€          95,06€          

- stut- en stempelwerk m¹ 21 24,98€          30,23€          

- toeslag knipvoeg / snijvoeg / schaduwvoeg (enkele meters) m² 21 65,51€          79,27€          

- steigerwerk incl. huur en transport m² 21 41,61€          50,35€          

- rolsteiger incl. huur en transport m² 21 34,91€          42,24€          

- hoogwerker incl. huur (1 week) en transport pst 21 848,96€       1.027,25€    

- steigerwerk / rolsteiger / hoogwerker - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 SAUSWERK / KEIMWERK METSELWERK

- sauswerk buitengevel op stucwerk / metselwerk - t/m 10 m² m² 9 47,61€          51,89€          

- sauswerk buitengevel op stucwerk / metselwerk - > 10 t/m 20 m² m² 9 40,30€          43,93€          

- sauswerk buitengevel op stucwerk / metselwerk  - > 20 m² m² 9 33,01€          35,98€          

- Keimwerk op metselwerk - t/m 10 m² m² 9 50,10€          54,61€          

- Keimwerk op metselwerk - > 10 t/m 20 m² m² 9 42,79€          46,64€          

- keimwerk op metselwerk  - > 20 m² m² 9 35,51€          38,70€          

3 DIVERSEN BUITEN

- de- en hermonteren regenpijp aan gevel m¹ 21 18,25€          22,08€          

- de- en hermonteren zonwering aan gevel m¹ 21 48,16€          58,28€          

- de- en hermonteren gevellamp /-ornament st 21 59,82€          72,39€          

- de- en hermonteren wanddecoraties op buitengevels st 21 59,82€          72,39€          

- beschermen/afdekken i.v.m. reparaties b.v. kozijnen, plat dak m² 21 14,21€          17,20€          

- beschermende voorzieningen kozijnen bij gevelwerkzaamheden m² 21 9,71€            11,75€          

- inzet bovenloopkraan dgdl 21 638,03€       772,01€       

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 33,93€          33,93€          

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 24,52€          24,52€          

- diversen buiten - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              
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2 STUCADOORWERK

3 PLAATSELIJK HERSTEL STUCADOORWERK

- scheuren in buitenstucwerk openkappen/-slijpen - t/m 3 m¹ m¹ 21 29,44€          35,62€          

- scheuren in buitenstucwerk openkappen/-slijpen - > 3 t/m 10 m¹ m¹ 21 23,56€          28,51€          

- scheuren in buitenstucwerk openkappen/-slijpen - > 10 t/m 20 m¹ m¹ 21 20,64€          24,97€          

- scheuren in buitenstucwerk openkappen/-slijpen - > 20 m¹ m¹ 21 14,80€          17,91€          

- scheuren dichtzetten met een 2-componenten mortel - t/m 3 m¹ m¹ 9 59,15€          64,47€          

- scheuren dichtzetten met een 2-componenten mortel - > 3 m¹ m¹ 9 53,27€          58,07€          

- aanwerken sleuven met stucmortel m¹ 9 25,71€          28,02€          

- herstel buitenstucwerk t.p.v. dichtgezette scheur in vlak stucwerk voor sauswerk - t/m 3 m¹ m¹ 9 31,56€          34,40€          

- herstel buitenstucwerk t.p.v. dichtgezette scheur in vlak stucwerk voor sauswerk - > 3 m¹ m¹ 9 25,69€          28,00€          

- herstel buitenstucwerk t.p.v. dichtgezette scheur in buitenstucwerk met sierpleister - t/m 3 m¹ m¹ 9 48,66€          53,04€          

- herstel buitenstucwerk t.p.v. dichtgezette scheur in buitenstucwerk met sierpleister - > 3 m¹ m¹ 9 36,96€          40,29€          

- flexibele voegaansluiting aanbrengen + materiaal - t/m 3 m¹ m¹ 21 26,77€          32,40€          

- flexibele voegaansluiting aanbrengen + materiaal - > 3 t/m 10 m¹ m¹ 21 21,30€          25,78€          

- flexibele voegaansluiting aanbrengen + materiaal - > 10 m¹ m¹ 21 21,29€          25,76€          

- steigerwerk incl. afdekkap op steiger, huur en transport m² 21 55,62€          67,30€          

- steigerwerk - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 VERVANGEN STUCADOORWERK

- verwijderen bestaand buitenstucwerk m² 21 41,82€          50,60€          

- overzetten stucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen - t/m 2 m² m² 9 107,27€       116,93€       

- overzetten stucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen - > 2 t/m 10 m² m² 9 89,67€          97,74€          

- overzetten stucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen - > 10 m² m² 9 72,16€          78,66€          

- meerprijs glad m² 9 42,73€          46,57€          

- meerprijs schuurwerk m² 9 29,15€          31,77€          

- meerprijs sierpleister m² 9 46,35€          50,52€          

- toeslag buitenstucwerk in kleur m² 9 4,30€            4,69€            

- toeslag sauswerk op buitenstucwerk m² 9 30,09€          32,80€          

- toeslag wapeningsgaas m² 9 10,27€          11,19€          

- steigerwerk incl. afdekkap op steiger, huur en transport m² 21 55,62€          67,30€          

- overzetten stucwerk buitenwanden  - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

- steigerwerk - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 SAUSWERK / KEIMWERK BUITENGEVEL

- sauswerk buitengevel op stucwerk / metselwerk - t/m 10 m² m² 9 47,61€          51,89€          

- sauswerk buitengevel op stucwerk / metselwerk - > 10 t/m 20 m² m² 9 40,30€          43,93€          

- sauswerk buitengevel op stucwerk / metselwerk - > 20 m² m² 9 33,01€          35,98€          

- Keimwerk op metselwerk - t/m 10 m² m² 9 50,10€          54,61€          

- Keimwerk op metselwerk - > 10 t/m 20 m² m² 9 42,80€          46,65€          

- keimwerk op metselwerk  - > 20 m² m² 9 35,51€          38,70€          

3 VERVANGEN ISOLATIESTUCWERK

- overzetten isolatiestucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen - t/m 2 m² m² 9 116,02€       126,46€       

- overzetten isolatiestucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen - > 2 t/m 10 m² m² 9 104,26€       113,65€       

- overzetten isolatiestucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen - > 10 m² m² 9 89,67€          97,74€          

- meerprijs glad m² 9 42,73€          46,57€          

- meerprijs schuurwerk m² 9 29,15€          31,77€          

- meerprijs sierpleister m² 9 46,35€          50,52€          

- toeslag isolatiestucwerk in kleur m² 9 4,30€            4,69€            

- toeslag sauswerk op isolatiestucwerk m² 9 30,09€          32,80€          

- steigerwerk incl. afdekkap op steiger, huur en transport m² 21 55,62€          67,30€          

- overzetten stucwerk buitenwanden  - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

- steigerwerk - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 DIVERSEN BUITEN

- de- en hermonteren regenpijp aan gevel m¹ 21 18,25€          22,08€          

- de- en hermonteren zonwering aan gevel m¹ 21 48,16€          58,28€          

- de- en hermonteren gevellamp /-ornament st 21 59,82€          72,39€          

- de- en hermonteren wanddecoraties op buitengevels st 21 59,82€          72,39€          

- beschermen/afdekken i.v.m. reparaties b.v. kozijnen, plat dak m² 21 14,21€          17,20€          

- beschermende voorzieningen kozijnen bij gevelwerkzaamheden m² 21 9,71€            11,75€          

- afdekken maaiveld bij stucadoorwerk m¹ 21 6,94€            8,40€            

- inzet bovenloopkraan dgdl 21 638,03€       772,01€       

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 33,93€          33,93€          

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 24,52€          24,52€          

- diversen buiten - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

2 GEVELOPENINGEN

3 HERSTEL / VERVANGEN LATEICONSTRUCTIES

- herstel scheuren in gevelbetonlateien m¹ 21 135,17€       163,56€       

- leveren en aanbrengen betonlatei, incl. stut- en sloopwerk, metselwerk en voegwerk m¹ 21 718,67€       869,59€       

- leveren en aanbrengen stalen latei, incl. stut- en sloopwerk, metselwerk en voegwerk m¹ 21 742,91€       898,93€       

- toeslag knipvoeg / snijvoeg / schaduwvoeg m² 21 65,51€          79,27€          

- herstel isolatiewerk pst 21 64,51€          78,05€          

- herstel loodwerk pst 21 140,25€       169,70€       

- steigerwerk incl. huur en transport m² 21 41,61€          50,35€          

- hoogwerker incl. huur (1 week) en transport pst 21 848,96€       1.027,25€    

- rolsteiger incl. huur en transport m² 21 34,91€          42,24€          

- steigerwerk / rolsteiger / hoogwerker - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              
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3 HERSTEL KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

- gangbaar maken kozijnen, ramen en deuren st 21 89,11€          107,82€       

- bijwerken schilderwerk kozijnen, ramen en deuren st 9 59,67€          65,04€          

- vervangen enkele beglazing blank, min. 0,5 m² m² 9 140,17€       152,79€       

- vervangen dubbele beglazing blank, min. 0,5 m² m² 9 164,07€       178,84€       

- toeslag gefigureerd / gekleurd / gewapend m² 9 62,34€          67,96€          

- toeslag gewapend m² 9 20,78€          22,65€          

- de- en her monteren vensterbank st 21 131,02€       158,53€       

- vervangen vensterbank m¹ 21 229,38€       277,55€       

- vervangen hardstenen buitendorpel 70 x 114 mm st 21 317,76€       384,49€       

- spotrepair natuursteen st 21 135,88€       164,41€       

- steigerwerk incl. huur en transport m² 21 41,61€          50,35€          

- rolsteiger incl. huur en transport m² 21 34,91€          42,24€          

- hoogwerker incl. huur (1 week) en transport pst 21 848,96€       1.027,25€    

- steigerwerk / rolsteiger / hoogwerker - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 DIVERSEN BUITEN

- de- en hermonteren zonwering aan gevel m¹ 21 48,16€          58,28€          

- de- en hermonteren wanddecoraties op buitengevels st 21 59,82€          72,39€          

- beschermen/afdekken i.v.m. reparaties b.v. kozijnen, plat dak m² 21 14,21€          17,20€          

- beschermende voorzieningen kozijnen bij gevelwerkzaamheden m² 21 9,71€            11,75€          

- afdekken maaiveld bij vervangen lateiconstructies m¹ 21 13,18€          15,95€          

- inzet bovenloopkraan dgdl 21 638,03€       772,01€       

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 33,93€          33,93€          

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 24,52€          24,52€          

- diversen buiten - reeds gerekend bij vorige schade dag 0 -€              -€              

2 FUNDERING

3 FUNDERING

- herstel metselwerk fundering m¹ 21 419,12€       507,14€       

- herstel betonfundering m¹ 21 261,81€       316,79€       

2 BETONWERK

3 BETONWERK

- nieuwe betonvloer op zand, tot 15 cm dikte m² 21 186,82€       226,05€       

- Injecteren scheur in betonvloer -/wand - 1 t/m 3 m¹ m¹ 21 158,85€       192,21€       

- Injecteren scheur in betonvloer -/wand - > 3 t/m 10 m¹ m¹ 21 100,55€       121,67€       

- Injecteren scheur in betonvloer -/wand - > 10 m¹ m¹ 21 81,60€          98,74€          

2 DAK

3 SCHOORSTEEN

- metselwerk nieuwe schoorsteen <KLEIN> incl. steigerwerk, sloopwerk, stelwerk, voegwerk, mortel etc. st 21 1.330,13€    1.609,46€    

- metselwerk nieuwe schoorsteen <GROOT> incl. steigerwerk, sloopwerk, stelwerk, voegwerk, mortel etc. st 21 1.994,98€    2.413,93€    

- tijdelijk afdichten schoorsteen pst 21 1.203,83€    1.456,64€    

3 KANALEN

- sloopwerk schoorsteenkanaal binnen incl. opruimen en afvoeren m¹ 21 105,87€       128,11€       

- leveren en monteren dubbelwandig rvs schoorsteenkanaal incl. hulpstukken m¹ 21 306,80€       371,23€       

- timmerwerk t.p.v. gesloopt binnenkanaal schoorsteen st 21 498,23€       602,86€       

3 DIVERSEN BUITEN

- beschermen/afdekken i.v.m. reparaties b.v. kozijnen, plat dak m² 21 14,21€          17,20€          

- afdekken vloer bij zwaar sloopwerk binnen t.b.v. schoorsteen m¹ 21 13,38€          16,19€          

- afdekken vloer bij montage binnen tbv schoorsteen m¹ 21 3,47€            4,20€            

- inzet bovenloopkraan dgdl 21 638,03€       772,01€       

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 33,93€          33,93€          

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 24,52€          24,52€          

- diversen buiten - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

2 DIVERSEN BUITEN

3 DIVERSEN BUITEN

- de- en hermonteren regenpijp aan gevel m¹ 21 18,25€          22,08€          

- de- en hermonteren zonwering aan gevel m¹ 21 48,16€          58,28€          

- de- en hermonteren gevellamp /-ornament st 21 59,82€          72,39€          

- de- en hermonteren wanddecoraties op buitengevels st 21 59,82€          72,39€          

- beschermen/afdekken i.v.m. reparaties b.v. kozijnen, plat dak m² 21 14,21€          17,20€          

- beschermende voorzieningen kozijnen bij gevelwerkzaamheden m² 21 9,71€            11,75€          

- afdekken vloer bij zwaar sloopwerk binnen tbv schoorsteen m¹ 21 13,38€          16,19€          

- afdekken vloer bij montage binnen tbv schoorsteen m¹ 21 3,47€            4,20€            

- afdekken maaiveld bij vervangen lateiconstructies m¹ 21 13,18€          15,95€          

- afdekken maaiveld bij stucadoorwerk m¹ 21 6,94€            8,40€            

- inzet bovenloopkraan dgdl 21 638,03€       772,01€       

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 33,93€          33,93€          

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 24,52€          24,52€          

- diversen buiten - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

-€              

1 INTERIEUR Eenheid BTW € / Eenheid 

incl. BTW

2 WANDAFWERKINGEN

3 REPARATIE SCHEUREN STUCWERK + ACHTERWAND, (VOORBEREIDING , ALLE WANDAFWERKINGEN)

- scheuren in binnenstucwerk openkappen/-slijpen - t/m 3 m¹ m¹ 21 46,99€          56,85€          

- scheuren in binnenstucwerk openkappen/-slijpen - > 3 t/m 25 m¹ m¹ 21 23,67€          28,64€          

- scheuren in binnenstucwerk openkappen/-slijpen - > 25 t/m 50 m¹ m¹ 21 14,92€          18,05€          

- scheuren in binnenstucwerk openkappen/-slijpen - > 50 m¹ m¹ 21 12,01€          14,53€          

- scheuren dichtzetten met een 2-componenten mortel, wapeningsweefsel en herstel - t/m 3 m¹ m¹ 9 162,70€       177,35€       

- scheuren dichtzetten met een 2-componenten mortel, wapeningsweefsel en herstel - > 3 t/m 15 m¹ m¹ 9 73,89€          80,54€          

- scheuren dichtzetten met een 2-componenten mortel, wapeningsweefsel en herstel - > 15 m¹ m¹ 9 60,85€          66,33€          

3 OVERZETTEN STUCADOORWERK GEHELE WAND (NA SCHEURREPARATIE)

- overzetten stucwerk wanden t.b.v. sauswerk t/m 3 m² m² 9 104,08€       113,44€       

- overzetten stucwerk wanden t.b.v. sauswerk -> 3 t/m 10 m² m² 9 52,04€          56,72€          

- overzetten stucwerk wanden t.b.v. sauswerk -> 10 m² m² 9 48,57€          52,94€          

- toeslag fijn schuurwerk m² 9 20,82€          22,69€          

- toeslag inweefselen m² 9 13,88€          15,13€          

- betonlook / italiaans stucadoorwerk - 1 t/m 5 m² m² 9 187,34€       204,20€       

- betonlook / italiaans stucadoorwerk - > 5 m² m² 9 173,46€       189,07€       
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3 VERVANGEN STUCADOORWERK (PLAATSELIJK VERWIJDEREN)

- verwijderen bestaand stucwerk binnenwanden loszittend m² 21 27,75€          33,57€          

3 VERVANGEN STUCADOORWERK GEHELE WAND

- nieuw stucwerk wanden t.b.v. sauswerk t/m 3 m² m² 9 131,83€       143,69€       

- nieuw stucwerk wanden t.b.v. sauswerk -> 3 t/m 10 m² m² 9 55,51€          60,50€          

- nieuw stucwerk wanden t.b.v. sauswerk -> 10 m² m² 9 48,57€          52,94€          

- toeslag fijn schuurwerk m² 9 20,82€          22,69€          

- toeslag inweefselen m² 9 13,88€          15,13€          

- sierpleisterwerk wanden incl. uitvlakken ondergrond - t/m 4 m² m² 9 166,52€       181,51€       

- sierpleisterwerk wanden incl. uitvlakken ondergrond - > 4 t/m 10 m² m² 9 80,49€          87,73€          

- sierpleisterwerk wanden incl. uitvlakken ondergrond - > 10 m² m² 9 69,38€          75,63€          

- meerprijs sierpleister in kleur m² 9 13,88€          15,13€          

3 SPACKWERK

- nieuw spackwerk incl. uitvlakken ondergrond - t/m 7 m² m² 9 117,95€       128,57€       

- nieuw spackwerk incl. uitvlakken ondergrond - > 7 t/m 20 m² m² 9 59,67€          65,04€          

- nieuw spackwerk incl. uitvlakken ondergrond - > 20 t/m 50 m² m² 9 52,73€          57,48€          

- nieuw spackwerk incl. uitvlakken ondergrond - > 50 m² m² 9 45,79€          49,91€          

- meerprijs spackwerk op kleur m² 9 10,41€          11,34€          

- plaatselijk herstel spackwerk pst 9 346,92€       378,14€       

- nieuw spack wanden - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 TEGELWERK

- nieuwe wandtegel aanbrengen incl. verwijderen wandtegel - 1 stuks st 21 83,25€          100,73€       

- nieuwe wandtegel aanbrengen incl. verwijderen wandtegel - 2 stuks aaneengesloten st 21 69,37€          83,94€          

- nieuwe wandtegel aanbrengen incl. verwijderen wandtegel - 3 stuks aaneengesloten st 21 41,63€          50,37€          

- nieuwe wandtegel aanbrengen incl. verwijderen wandtegel - 4 t/m 10 stuks aaneengesloten st 21 34,69€          41,97€          

- levering wandtegels, lijm en inwasmateriaal ed. st 21 10,39€          12,57€          

- levering lijm en inwasmateriaal ed. - tegels nog aanwezig bij schademelder st 21 3,46€            4,19€            

- nieuw wandtegelwerk incl. verwijderen tegels, uitvlakken ondergrond, inwassen en kitvoeg - t/m 3 m² m² 21 334,13€       404,30€       

- nieuw wandtegelwerk incl. verwijderen tegels, uitvlakken ondergrond, inwassen en kitvoeg - > 3 t/m 10 m² m² 21 208,56€       252,36€       

- nieuw wandtegelwerk incl. verwijderen tegels, uitvlakken ondergrond, inwassen en kitvoeg - > 10 t/m 20 m² m² 21 169,71€       205,35€       

- nieuw wandtegelwerk incl. verwijderen tegels, uitvlakken ondergrond, inwassen en kitvoeg - > 20 m² m² 21 164,51€       199,05€       

- de- en hermonteren sanitair per stuk b.v. toilet, wasbak e.d. st 21 150,52€       182,13€       

- toeslag hoekprofielen in tegelwerk m¹ 21 24,28€          29,38€          

- toeslag inwerken elektra punt st 21 13,87€          16,79€          

- toeslag integelen hangtoilet st 21 48,55€          58,75€          

- toeslag integelen bad st 21 62,43€          75,54€          

- toeslag integelen douchebak st 21 41,62€          50,36€          

- spotrepair wandtegels - 1ste tegel st 21 485,69€       587,68€       

- spotrepair wandtegels - > 2de tegel tot max. 5 tegels st 21 69,38€          83,95€          

- tegelwerk - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 SAUSWERK / BEHANGWERK

- sauswerk binnenwanden incl. schoonmaken ondergrond - t/m 3 m² m² 9 104,08€       113,44€       

- sauswerk binnenwanden incl. schoonmaken ondergrond - > 3 t/m 10 m² m² 9 45,10€          49,16€          

- sauswerk binnenwanden incl. schoonmaken ondergrond - > 10 m² m² 9 31,22€          34,03€          

- meerprijs structuursaus m² 9 6,94€            7,56€            

- verwijderen bestaand behang m² 9 20,82€          22,69€          

- behangwerk binnenwanden - t/m 3 m² m² 9 80,94€          88,23€          

- behangwerk binnenwanden - > 3 t/m 10 m² m² 9 34,90€          38,04€          

- behangwerk binnenwanden - > 10 t/m 40 m² m² 9 27,75€          30,25€          

- behangwerk binnenwanden - > 40 m² m² 9 24,28€          26,47€          

- glasvezelbehang en sauswerk binnenwanden incl. uitvlakken ondergrond - t/m 3 m² m² 9 224,33€       244,52€       

- glasvezelbehang en sauswerk binnenwanden incl. uitvlakken ondergrond - > 3 t/m 10 m² m² 9 91,37€          99,59€          

- glasvezelbehang en sauswerk binnenwanden incl. uitvlakken ondergrond - > 10 m² m² 9 82,57€          90,00€          

- verwijderen bestaand glasvlies m² 9 41,63€          45,38€          

- glasvezelbehang en sauswerk binnenwanden - t/m 3 m² m² 9 154,95€       168,90€       

- glasvezelbehang en sauswerk binnenwanden - > 3 t/m 10 m² m² 9 64,66€          70,48€          

- glasvezelbehang en sauswerk binnenwanden - > 10 m² m² 9 54,81€          59,75€          

- nieuw sauswerk - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

- nieuw behangwerk - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 AFBOUWTIMMERWERK

- de- en hermonteren vloerplinten m¹ 21 29,50€          35,69€          

- nieuwe vloerplinten m¹ 21 26,08€          31,56€          

- schilderwerk plinten m¹ 9 15,96€          17,39€          

- de- en her monteren vensterbank st 21 131,02€       158,53€       

- vervangen vensterbank m¹ 21 229,38€       277,55€       

3 DIVERSEN BINNEN

- herstellen bouwkundige wand aansluitingen d.m.v. flexibele voeg - t/m 3 m¹ m¹ 21 33,10€          40,06€          

- herstellen bouwkundige wand aansluitingen d.m.v. flexibele voeg - > 3 t/m 10 m¹ m¹ 21 21,44€          25,95€          

- herstellen bouwkundige wand aansluitingen d.m.v. flexibele voeg - > 10 m¹ m¹ 21 18,53€          22,42€          

- verplaatsen/de- en hermonteren meubelstukken en (vaste) inrichting st 21 72,15€          87,31€          

- stucloper afdekken interieur / vloer m² 21 12,70€          15,37€          

- toeslag werken in trapgat pst 21 208,15€       251,86€       

- afdekken/beschermen trap st 21 72,15€          87,31€          

- de- en hermonteren trapleuning pst 21 113,54€       137,38€       

- tijdelijk verplaatsen wasmachine / droger st 21 29,15€          35,27€          

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 33,93€          33,93€          

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 24,52€          24,52€          

- diversen binnen - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

6-7-2022 4 20220706_structuur_calculatiemodel_V4.1



juli 2022

2 VLOERAFWERKINGEN

3 DEKVLOEREN

- reparatie scheuren in dekvloeren - 1 t/m 3 m¹ m¹ 21 71,31€          86,29€          

- reparatie scheuren in dekvloeren - > 3 t/m 10 m¹ m¹ 21 56,69€          68,59€          

- reparatie scheuren in dekvloeren - > 10 m¹ m¹ 21 48,31€          58,45€          

3 TEGELWERK

- nieuwe vloertegel aanbrengen incl. verwijderen tegel- 1 stuks st 21 72,85€          88,14€          

- nieuwe vloertegel aanbrengen incl. verwijderen tegel- 2 stuks aaneengesloten st 21 50,92€          61,62€          

- nieuwe vloertegel aanbrengen incl. verwijderen tegel- 3 stuks aaneengesloten st 21 38,16€          46,17€          

- nieuwe vloertegel aanbrengen incl. verwijderen tegel- 4 t/m 10 stuks aaneengesloten st 21 28,31€          34,25€          

- levering vloertegels, lijm en inwasmateriaal ed. st 21 13,16€          15,93€          

- levering lijm en inwasmateriaal ed. - tegels nog aanwezig bij schademelder st 21 3,46€            4,19€            

- nieuw vloertegelwerk incl. verwijderen tegels, uitvlakken ondergrond, inwassen en kitvoeg - t/m 3 m² m² 21 330,04€       399,35€       

- nieuw vloertegelwerk incl. verwijderen tegels, uitvlakken ondergrond, inwassen en kitvoeg - > 3 t/m 10 m² m² 21 214,35€       259,36€       

- nieuw vloertegelwerk incl. verwijderen tegels, uitvlakken ondergrond, inwassen en kitvoeg - > 10 t/m 20 m² m² 21 190,63€       230,66€       

- nieuw vloertegelwerk incl. verwijderen tegels, uitvlakken ondergrond, inwassen en kitvoeg - > 20 m² m² 21 178,07€       215,46€       

- de- en hermonteren sanitair per stuk b.v. toilet, wasbak e.d. st 21 150,52€       182,13€       

- verwijderen gescheurd voegwerk m¹ 21 20,54€          24,86€          

- opnieuw inwassen voegwerk tegelwerk, incl. levering materiaal m¹ 21 27,75€          33,57€          

- waterdicht inwerken en afkitten putjes st 21 48,55€          58,75€          

- spotrepair vloertegels - 1ste tegel st 21 485,69€       587,68€       

- spotrepair vloertegels - > 2de tegel tot max. 5 tegels st 21 69,38€          83,95€          

- tegelwerk -  reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 NATUURSTEEN / TERASSO / COATINGS

- plaatselijk herstel vloercoatingen pst 21 208,09€       251,79€       

- geheel overzetten bestaande vloercoatingen van een ruimte m² 21 76,30€          92,32€          

3 DIVERSEN BINNEN

- verplaatsen/de- en hermonteren meubelstukken en (vaste) inrichting st 21 72,15€          87,31€          

- stucloper afdekken interieur / vloer m² 21 12,70€          15,37€          

- toeslag werken in trapgat pst 21 208,15€       251,86€       

- afdekken/beschermen trap st 21 72,15€          87,31€          

- tijdelijk verplaatsen wasmachine / droger st 21 29,15€          35,27€          

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 33,93€          33,93€          

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 24,52€          24,52€          

- diversen binnen - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

2 PLAFONDAFWERKINGEN

3 VERVANGEN STUCADOORWERK (PLAATSELIJK VERWIJDEREN)

- verwijderen bestaand stucwerk plafonds loszittend m² 21 36,76€          44,48€          

3 VERVANGEN STUCADOORWERK (GEHELE PLAFOND)

- nieuw stucwerk plafonds t.b.v. sauswerk t/m 3 m² m² 9 104,08€       113,44€       

- nieuw stucwerk plafonds t.b.v. sauswerk -> 3 t/m 10 m² m² 9 62,45€          68,07€          

- nieuw stucwerk plafonds t.b.v. sauswerk - > 10 m² m² 9 55,51€          60,50€          

- toeslag fijn schuurwerk m² 9 20,82€          22,69€          

- toeslag inweefselen m² 9 13,88€          15,13€          

- vervangen stucadoorwerk (gehele plafond) - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 REPARATIE SCHEUREN PLAFOND STUCWERK, (VOORBEREIDING , ALLE PLAFONDAFWERKINGEN)

- scheuren in plafonds openkappen/-slijpen - t/m 3 m¹ m¹ 9 46,99€          51,21€          

- scheuren in plafonds openkappen/-slijpen - > 3 t/m 25 m¹ m¹ 9 23,67€          25,80€          

- scheuren in plafonds openkappen/-slijpen - > 25 t/m 50 m¹ m¹ 9 14,92€          16,26€          

- scheuren in plafonds openkappen/-slijpen - > 50 m¹ m¹ 9 12,01€          13,09€          

- scheuren in plafonds dichtzetten met een 2-componenten mortel en herstel - t/m 3 m¹ m¹ 9 162,70€       177,35€       

- scheuren in plafond dichtzetten met een 2-componenten mortel en herstel - > 3 t/m 15 m¹ m¹ 9 73,89€          80,54€          

- scheuren in plafond dichtzetten met een 2-componenten mortel en herstel - > 15 m¹ m¹ 9 60,85€          66,33€          

3 SPACKWERK (GEHELE PLAFOND)

- nieuw spackwerk incl. uitvlakken ondergrond - t/m 7 m² m² 9 124,89€       136,13€       

- nieuw spackwerk incl. uitvlakken ondergrond - > 7 t/m 20 m² m² 9 59,67€          65,04€          

- nieuw spackwerk incl. uitvlakken ondergrond - > 20 t/m 50 m² m² 9 49,96€          54,45€          

- nieuw spackwerk incl. uitvlakken ondergrond - > 50 m² m² 9 43,09€          46,97€          

- meerprijs spackwerk op kleur m² 9 10,41€          11,34€          

- spackwerk (gehele plafond) - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 OVERZETTEN STUCADOORWERK (GEHELE PLAFOND)

- overzetten stucwerk plafonds t.b.v. sauswerk - t/m 3 m² m² 9 104,08€       113,44€       

- overzetten stucwerk plafonds t.b.v. sauswerk - >3 t/m 10 m² m² 9 55,51€          60,50€          

- overzetten stucwerk plafonds t.b.v. sauswerk - >10 m² m² 9 41,63€          45,38€          

- toeslag fijn schuurwerk m² 9 20,82€          22,69€          

- toeslag inweefselen m² 9 13,88€          15,13€          

- overzetten stucadoorwerk (gehele plafond) - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 SAUSWERK (GEHELE PLAFOND)

- sauswerk binnenplafonds incl. schoonmaken ondergrond - t/m 3 m² m² 9 104,08€       113,44€       

- sauswerk binnenplafonds incl. schoonmaken ondergrond - >3 t/m 10 m² m² 9 45,10€          49,16€          

- sauswerk binnenplafonds incl. schoonmaken ondergrond - >10 m² m² 9 31,22€          34,03€          

- meerprijs structuursaus m² 9 6,94€            7,56€            

- sauswerk (gehele plafond) - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 AFBOUWTIMMERWERK

- de- en hermonteren plafondplinten m¹ 21 29,50€          35,69€          

- nieuwe plafondplinten m¹ 21 23,45€          28,38€          

- schilderwerk plinten m¹ 9 15,96€          17,39€          

- plafondplinten - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              
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3 DIVERSEN BINNEN

- herstellen bouwkundige plafond aansluitingen d.m.v. flexibele voeg - t/m 3 m¹ m¹ 21 38,59€          46,69€          

- herstellen bouwkundige plafond aansluitingen d.m.v. flexibele voeg 3 - > 3 t/m 10 m¹ m¹ 21 26,93€          32,58€          

- herstellen bouwkundige plafond aansluitingen d.m.v. flexibele voeg - > 10 m¹ m¹ 21 24,01€          29,05€          

- verplaatsen/de- en hermonteren meubelstukken en (vaste) inrichting st 21 72,15€          87,31€          

- stucloper afdekken interieur / vloer m² 21 12,70€          15,37€          

- toeslag werken in trapgat pst 21 208,15€       251,86€       

- afdekken/beschermen trap st 21 72,15€          87,31€          

- de- en hermonteren gordijnrails st 21 32,61€          39,46€          

- de- en hermonteren plafondarmaturen/spots st 21 8,74€            10,58€          

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 33,93€          33,93€          

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 24,52€          24,52€          

- diversen binnen - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

2 METSELWERK

3 PLAATSELIJK HERSTEL VOEGWERK

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - t/m 1 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 375,06€       453,82€       

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - > 1 t/m 3 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 215,16€       260,34€       

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - > 3 t/m 10 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 145,20€       175,69€       

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - > 10 t/m 20 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 117,51€       142,19€       

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - > 20 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 97,98€          118,55€       

- nieuw voegwerk, normale mortel - t/m 1 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 163,54€       197,89€       

- nieuw voegwerk, normale mortel - > 1 t/m 3 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 111,08€       134,40€       

- nieuw voegwerk, normale mortel - > 3 t/m 10 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 70,27€          85,02€          

- nieuw voegwerk, normale mortel - > 10 t/m 20 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 60,94€          73,74€          

- nieuw voegwerk, normale mortel - > 20 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 52,49€          63,51€          

3 PLAATSELIJK HERSTELLEN / VERVANGEN STENEN - STEENSTRIPS

- plaatselijk stenen/steenstrips vervangen incl. voegwerk - 1 stuks st 21 95,44€          115,48€       

- plaatselijk stenen/steenstrips vervangen incl. voegwerk - 2 t/m 5 stuks st 21 83,78€          101,37€       

- plaatselijk stenen/steenstrips vervangen incl. voegwerk - 6 t/m 10 stuks st 21 59,00€          71,39€          

- plaatselijk stenen/steenstrips vervangen incl. voegwerk - 11 t/m 20 stuks st 21 48,80€          59,05€          

- plaatselijk stenen/steenstrips vervangen incl. voegwerk - 21 t/m 50 stuks st 21 42,97€          51,99€          

- plaatselijk stenen/steenstrips vervangen incl. voegwerk - > 50 stuks st 21 37,14€          44,94€          

- herstel gescheurde stenen/steenstrips met kleurpasta - 1 t/m 5 stuks st 21 53,46€          64,69€          

- herstel gescheurde stenen/steenstrips met kleurpasta - > 5 stuks st 21 44,72€          54,11€          

3 PLAATSELIJK HERSTEL METSELWERK

- spiraalankers in 2-comp.mortel aanbrengen - t/m 5 m¹ (incl. frezen, herstel voegwerk en stenen met pasta) m¹ 21 138,25€       167,28€       

- spiraalankers in 2-comp.mortel aanbrengen - > 5 t/m 15 m¹ (incl. frezen, herstel voegwerk en stenen met pasta) m¹ 21 110,56€       133,78€       

- spiraalankers in 2-comp.mortel aanbrengen - > 15 t/m 50 m¹ (incl. frezen, herstel voegwerk en stenen met pasta) m¹ 21 91,61€          110,85€       

- spiraalankers in 2-comp.mortel aanbrengen - > 50 m¹ (incl. frezen, herstel voegwerk en stenen met pasta) m¹ 21 75,58€          91,45€          

- toeslag dubbel spiraalanker bij steenswerk of/en als lateiwerking m¹ 21 24,52€          29,67€          

- toeslag boorspiraalanker bij rollagen boven kozijnen st 21 56,34€          68,17€          

- toeslag aanbrengen RVS ankers achter muurankers st 21 12,76€          15,44€          

- toeslag boorwerk RVS ankers t.p.v. inwendige hoeken st 21 9,84€            11,91€          

3 PLAATSELIJK VERVANGEN METSELWERK

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - t/m 1 m² m² 21 596,61€       721,89€       

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 1 t/m 3 m² m² 21 389,44€       471,22€       

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 3 t/m 10 m² m² 21 287,37€       347,71€       

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 10 t/m 20 m² m² 21 261,12€       315,96€       

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 20 m² m² 21 249,46€       301,84€       

- toeslag intanden metselwerk ½ steens m¹ 21 51,26€          62,02€          

- nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - t/m 1 m² m² 21 847,93€       1.026,00€    

- nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 1 t/m 3 m² m² 21 620,36€       750,64€       

- nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 3 t/m 10 m² m² 21 457,08€       553,06€       

- nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 10 m² m² 21 401,68€       486,03€       

- toeslag intanden metselwerk steens m¹ 21 67,54€          81,72€          

- stelwerk kozijnen st 21 78,56€          95,06€          

- stut- en stempelwerk m¹ 21 24,98€          30,23€          

- schraagsteiger incl. huur en transport m¹ 21 16,78€          20,30€          

- rolsteiger incl. huur en transport m² 21 34,91€          42,24€          

2 INSTALLATIES

3 INSTALLATIES

- de- en hermonteren radiatoren/-leidingen - > 1e radiator st 21 450,87€       545,55€       

- de- en hermonteren radiatoren/-leidingen - > extra radiatoren st 21 138,73€       167,86€       

- de- en hermonteren CV-ketel (2x 0,5 dag) pst 21 929,48€       1.124,67€    

- installaties - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

2 BINNENWANDOPENINGEN

3 BINNENWANDOPENINGEN

- herstel schilderwerk kozijnen, ramen (is 1 mandag incl. materiaal) dag 9 610,58€       665,53€       

2 DIVERSEN BINNEN

3 DIVERSEN BINNEN

- verplaatsen/de- en hermonteren meubelstukken en (vaste) inrichting st 21 72,15€          87,31€          

- stucloper afdekken interieur / vloer m² 21 12,70€          15,37€          

- toeslag werken in trapgat pst 21 208,15€       251,86€       

- afdekken/beschermen trap st 21 72,15€          87,31€          

- de- en hermonteren trapleuning pst 21 113,54€       137,38€       

- de- en hermonteren gordijnrails st 21 32,61€          39,46€          

- de- en hermonteren plafondarmaturen/spots st 21 8,74€            10,58€          

- tijdelijk verplaatsen wasmachine / droger st 21 29,15€          35,27€          

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 33,93€          33,93€          

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 24,52€          24,52€          

- diversen binnen - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

Deze eenheidsprijzen zijn inclusief algemene bouwplaatskosten (12%), algemene kosten (7%), winst (4%) en risico (2%) opslagen.
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