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06 12391283 
info@corvermeulen.nl 
www.corvermeulen.nl 

 
 

Gemak dient de mens. 

KLUSSEN: 

• Badmeubel plaatsen 

• Behangen 

• Dakramen plaatsen 

• Deuren afhangen 

• Douchecabines plaatsen 

• Hordeuren en ramen plaatsen 

• Kasten monteren 

• Kastenwanden maatwerk 

• Keukens plaatsen 

• Keuken renovatie 

• Laminaatvloer leggen 

• Raamdecoratie 

• Traprenovatie 
 
 

 
Grote en kleine klussen 
Voor veel voorkomende klussen hanteren wij standaard klusprijzen. Staat de 
klus er niet tussen, mail ons en wij maken een afspraak. 
 
Standaard klusprijzen  
 
Onderstaande prijzen zijn incl. 21% BTW. Deze prijzen zijn exclusief 
materialen. Wij kunnen de materialen ook leveren. Materialen als lijm, 
leidingwerk, bevestigingsmaterialen worden door ons geleverd en 
doorberekend. 
 
Prijslijst  1-3-2020  zie onze website voor eventuele prijswijzigingen 

 

mailto:info@corvermeulen.nl
http://www.corvermeulen.nl/
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Badkamermeubel Incl. aansluiten op bestaande  leidingen ( die niet veranderd moeten 

worden) 

 Badmeubel incl. wastafel, onderkast, sifon en kraan p.st 199.00 

 Extra kast plaatsen p.st 49.00 

 Spiegel plaatsen p.st 49.00 

 Spiegelkast  p.st 49.00 

 Verlichting spiegel / spiegelkast p.st 35.00 

 Extra kleine kasten p.st 49.00 

 Tweede kraan in combinatie met badmeubel p.st 49.00 

 Accessoires plaatsen p.st 15.00 

 Meerprijs bouwpakket meubelen p.st 35.00 

 Verwijderen  oud badmeubel  75.00 

 Verleggen van leidingen  Offerte 

Behangen Glasvlies/weefsel behang  /  p m2 8.00 

 Glasvlies/weefsel behang  / patroon P m2 11.00 

 Meerwerk; verwijderen oude lagen glad maken 
hoger dan 3 mtr, dun papier, veel meet en snijwerk, 
voorstrijken 

  

Dakraam 
 
 

Plaatsen dakraam incl. uitsparing tot 78x98 p. st 199.00 

Plaatsen dakraam incl. uitsparing groter dan 78x98 p. st 299.00 

Gordingbalk / raveelbalk plaatsen excl. materiaal P.raam 90.00 

Binnen zijde dakraam haaks afwerken excl. 
materiaal 

p. st 129.00 

Plaatsen waterkerend manchet  20.00 

Pannen slijpen p. raam 30.00 

Demontage oud raam p.st 50.00 

Deur Afhangen binnendeur stomp  p.st 159.00 

Elk volgende deur stomp p.st 115.00 

Afhangen binnendeur opdek  p.st 99.00 

Elk volgende deur opdek  69.00 

Hang en sluitwerk plaatsen P deur 25.00 

Deur inkorten  25.00 

Douchewanden Plaatsen douchebak  p.st 179.00 

 
 

Douche hoekopstelling t/m 90  p.st 219.00 

Douche hoekopstelling groter dan 90  p.st 298.00 

Nisdeur t/m 90 cm p.st 139.00 

Bestaande douchewand verwijderen incl. kit 
verwijderen 

p.st 100.00 

Hordeur / raam Rol of plissé hordeur. 1e deur p.st 99.00 

 
 

Rol of plissé hordeur ieder volgende deur p.st 69.00 

Horraam 1e raam p.st 79.00 

Horraam ieder volgend raam p.st 39.00 

Prijzen hor montage is voor geleverd maatwerk.   

Kasten 
 
 

Kast 1 deur p.st 149.00 

Kast 2 deuren p.st 179.00 

Kast 3 deuren p.st 199.00 

Kast 4 deuren p.st 239.00 

Schuifdeurkast 2 deuren p. st 199.00 

Schuifdeurkast 3 deuren p.st 249.00 
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Keuken montage Plaatsen van keuken met werkblad en    

 Inbouw apparatuur. p. mtr. 175..00 

 Kijk voor onze uitgebreide prijslijst op onze website 
www.corvermeulen.nl 

  

Kraan Kraan plaatsen  p.st 99.00 

Laminaat 
Prijs van af 20 m2 
 
  

Clicklaminaat incl. ondervloer p.m2 10.00 

Doorleggen van ruimtes  ( per ruimte)  20.00 

Geen haakse ruimte ( per ruimte)  40.00 

Plakplinten p. mtr 1.75 

Plinten staand p. mtr 4.50 

Inkorten deuren p.deur 25.00 

Plinten aanpassen van keuken  75.00 

Totaal prijs laminaat leggen met plakplinten en folie p.m2 12.50 

Totaal prijs laminaat leggen met staande plinten en 
folie 

p.m2 15.25 

Maatwerk kasten 
Stormax /  Lundia 
/ Gardobe  / DSH 
 
 

Schuifdeur plaatsen p.st 40.00 

Soft close per stuk p.st 10.00 

Panelen onder of boven p.st 30.00 

Koofpaneel met verlichting  p.st 75.00 

Verlichting plaatsen per kast  50.00 

Kijk voor onze uitgebreide prijslijst op onze website 
www.corvermeulen.nl 

  

Interieur 
maatwerk 

Per segment p.st 30.00 

Achterwanden per segment p.st 15.00 

Lade op maat / per 2 stuks lades / p.st 30.00 

Raamdecoratie 
 
 

Rolgordijnen / jaloezieën /   p.st 65.00 

2e en volgende p.st 25.00 

Gordijnrails monteren p.mtr 25.00 

Schilderwerk  
 

Muren (per laag) excl. voorstrijken p.m2 7.00 

Plafond (per laag) excl. voorstrijken p.m2 8.00 

Toilet Staand toilet vervangen p.st 179.00 

Traprenovatie Gesloten trap 13 treden met stootbord excl. 
materiaal. 

  599.00 

Lijm t.b.v. traprenovatie per trap  75.00 

Uitloop trede plaatsen  49.00 

  

Verlichting Lampen ophangen en aansluiten 1e lamp p.st 79.00 

 Ieder volgende lamp p.st 25.00 

afvoeren Oude materialen of verpakkingsmateriaal  Nacalculatie 

    

Inmeten Inmeten van kasten wanden of zonwering  50.00 

Meerwerk uurloon Per uur 45.00 
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Cor Vermeulen Traprenovatie 

Traptrede 
laminaat Merk 

Fedi 
 

De mooiste oplossing voor uw trap met A kwaliteit 
materialen zonder hak of breekwerk. Een duurzame 
behandeling van uw trap. 
Gesloten trap, open trap en het bekleden van de 
wangen, heel veel mogelijkheden 
Toplaag met voelbare houtstructuur 
Slijtklasse AC4 
15 jaar garantie 
Zie voor meer informatie : 

https://corvermeulen.nl/traprenovatie/ 
 

  

Graag meer weten over wat wij voor uw trap kunnen betekenen? 

Wilt u weten wat er mogelijk is met uw (wellicht oude en versleten) trap? 
Vraag nu een vrijblijvende offerte aan, en ontdek uw voordeel! 

 

 
 
 
Uitvoeringsvoorwaarden. 
Alle werkzaamheden worden  
Uitgevoerd onder voorwaarden van de          
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