Elektra
In dit document treft u diverse standaard meerwerkprijzen betreffende de elektrische installatie in uw
nieuwe woning via Schipper electrotechniek. De prijzen zijn gebaseerd op het uitvoeren tijdens de
ruwbouwfase en zijn inclusief BTW.

Lichtpunten
Extra lichtpunt exclusief schakelaar

€ 140,54

Extra buitenlichtpunt t.b.v. achterpad verlichting op schemerschakelaar, volgens

€ 421,62

politie keurmerk en inclusief armatuur.

Schakelaars
Het maken van een enkelpolige schakelaar

€ 103,67

Het wijzigen van enkelpolige schakelaar naar twee hotelschakelaars

€ 170,46

Het uitbreiden van een hotelschakeling met één kruisschakelaar

€ 234,47

Schakelaar wijzigen in dimschakelaar 100Watt voor Ledverlichting

€ 219,86

Schakelaar wijzigen in wand-bewegingsmelder

€ 218,47

Stopcontacten
Extra dubbel stopcontact – niet op een aparte groep

€ 191,33

Extra stopcontact in combinatie met een schakelaar

€ 110,62

Extra stopcontact – op een aparte groep inclusief buisleiding

€ 358,31

Stopcontact verplaatsen van + 1000 naar plinthoogte

€ 36,18

Wijzigen enkele wandcontactdoos in dubbele wandcontactdoos (één doos)

€ 39,66

Dubbele wandcontactdoos uitvoeren d.m.v. twee afzonderlijke elementen

€ 50,79

Dubbele wandcontactdoos uitvoeren met extra schakeldraad per element

€ 25,05

Waterdicht stopcontact buiten (enkel)

€ 226,12

Waterdicht stopcontact (enkel) aan de gevel met schakelaar in de woning.

€ 288,74

Waterdicht stopcontact buiten (dubbel) door middel van 2 afzonderlijke elementen.

€ 288,74
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Verplaatsen
Verplaatsing van een schakelaar, wandcontactdoos, loze leiding of lichtpunt

€ 72,36

Aparte groepen inclusief uitbreiden meterkast
Wijzigen fornuis aansluiting 2x230Volt 16 in 400Volt 16A

€ 201,77

Kosten zijn excl. eventuele kosten voor de zwaardere aansluiting door de nutsbedrijven
Extra 230 Volt 16A groep in de meterkast (reserve groep)

€ 125,24

Installatie groter dan 8 groepen uitbreiden met extra aardlekschakelaar 30mA

€ 300,56

Extra leidingen
Extra bedrade CAI leiding

€ 194,11

Extra bedrade UPT Cat6 leiding

€ 194,11

Wijzigen Cat6 (UTP) bedrading in Coax (CAI) bedrading

€ 37,57

Extra bedrade stereoleiding met 2 x 0.75mm snoer

€ 177,42

Leveren en monteren van een CAI versterker inclusief voeding

€ 274,13

Afmonteren
Afmonteren data leiding met RJ-45 Modulair jacket aansluiting – per aansluiting

€ 133,58

Afmonteren leidingen ten behoeve van televisie aansluitingen

€ 133,58

Diversen
Extra optische rookmelder gekoppeld aan een aanwezige rookmelder

€ 364,57
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