
Standaard dakkapel prijzen 
Met onderstaande prijslijst kunt u eenvoudig berekenen wat een standaard dakkapel kost. 

     Dakhelling  Dakhelling Dakhelling
     50 - 40  39 - 35 34 - 30
 MODEL A    graden graden graden
 
 Breedte 2 mtr  Kozijn hoogte   95 cm  totale hoogte 125 cm 4.220,- 4.332,- 4.472,-
   120 cm  150 cm 4.409,- 4.556,- 4.730,-
   145 cm 175 cm 4.640,- 4.801,- 5.265,-

 Breedte 2,5 mtr  Kozijn hoogte   95 cm  totale hoogte 125 cm 4.392,- 4.516,- 4.671,-
   120 cm  150 cm 4.590,- 4.751,- 4.944,-
   145 cm 175 cm 4.867,- 5.044,- 5.528,-
 

 MODEL B

 Breedte 3 mtr Kozijn hoogte   95 cm  totale hoogte 125 cm 4.600,- 4.736,- 4.908,-
   120 cm  150 cm 4.822,- 4.997,- 5.209,-
   145 cm 175 cm 5.109,- 5.303,- 5.928,-

 Breedte 3,5 mtr  Kozijn hoogte   95 cm  totale hoogte 125 cm 4.780,- 4.928,- 5.114,-
   120 cm  150 cm 5.020,- 5.209,- 5.557,-
   145 cm 175 cm 5.359,- 5.687,- op aanvr.
 

 MODEL C

 Breedte 4 mtr Kozijn hoogte   95 cm  totale hoogte 125 cm 4.979,- 5.139,- 5.459,-
   120 cm  150 cm 5.244,- 5.564,- 5.929,-
   145 cm 175 cm 5.599,- 6.002,- op aanvr.

 Breedte 4,5 mtr  Kozijn hoogte   95 cm  totale hoogte 125 cm 5.152,- 5.322,- 5.716,-
   120 cm  150 cm 5.443,- 5.837,- 6.222,-
   145 cm 175 cm 6.017,- 6.377,- op aanvr.
 

 MODEL D

 Breedte 5 mtr  Kozijn hoogte   95 cm  totale hoogte 125 cm 5.366,- 5.669,- 6.077,-
   120 cm  150 cm 5.790,- 6.141,- 6.602,-
   145 cm 175 cm 6.325,- 6.703,- op aanvr. 

     Dakhelling  Dakhelling Dakhelling
     50 - 40  39 - 35 34 - 30
     graden graden graden

Op de volgende pagina vindt u de prijslijst van accesoires en informatie over transport en kraan. 

Deze prijslijst is geldig vanaf 12 september 2017. Alle hiervoor gepubliceerde prijslijsten komen hiermee te vervallen. Prijswijzigingen voorbehouden. 



Dakkapel accessoires meerprijzen   Bedrag Eenheid

 Keralit buitenafwerking
 Zijwangen en dakrand uitgevoerd in KERALIT i.p.v. HPL Volkern op aanvr.

 Ventilatierooster 100,- per stuk
 Inzethor in draaikiepraam 90,- per stuk
 Extra draaikiepraam kunststof * 190,- per stuk
 Afsluitbare SKG** raamgreep met slot en sleutel * 24,- per stuk
 Extra tussenstijl * 93,- per stuk
 Draaideel met folie buitenzijde * 38,- per draaideel
 Kozijn met folie buitenzijde * 45,- per vlak
 Draaideel met folie binnenzijde * 45,- per draaideel
 Kozijn met folie binnenzijde * 45,- per vlak

 Rolluik tot 2,0 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening 688,- per stuk
 Rolluik tot 2,5 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening 755,- per stuk
 Rolluik tot 3,0 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening 821,- per stuk
 Ritsscreen tot 2,0 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening 811,- per stuk
 Ritsscreen tot 2,5 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening 904,- per stuk
 Ritsscreen tot 3,0 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening 968,- per stuk
 Minderprijs bij 2 rolluiken of screens in één dakkapel 90,- per stuk

 Blindpaneel ARPA t.p.v. tussenwand (tot 15 cm. breed) * 80,- per stuk
 Blindpaneel KERALIT t.p.v. tussenwand (tot 15 cm. breed) * 100,- per stuk
 Verholen goten aan zijkanten dakkapel i.p.v. lood * 225,-  per kapel
 Afvoeren dakbeschot en dakpannen met vuilcontainer * 300,- per stuk
 Afvoeren dakbeschot met vuilcontainer * 230,- per stuk
 Verwijderen en afvoeren bestaande dakkapel met vuilcontainer * 300,- per stuk
 Montage op sporenkap (balken liggen van daknok naar dakvoet) * 150,- per stuk
 Montage extra onderslagbalk (bij sporenkap en dakkapelbreedte ≥ 4 mtr) * 200,- per stuk
 Meeleveren kunststof vensterbank tot 25 cm. diep * 30,- per mtr
 Aanhelen tussenwand met houten regelwerk/gipsplaat * op aanvr.
 Afwerken dakkapel met gipsplaat en koplatten * op aanvr.

Overige meerprijzen op aanvraag. Op de accessoires met een * wordt geen korting verleend.

Transport en kraan  

In de BKKD prijslijst is het transport van een dakkapel tot maximaal 5 meter breedte en 2.50 meter diepte 
naar een adres tot maximaal 40 km over de openbare weg vanaf de fabriek in Den Haag inbegrepen. 
Voor transport van een grotere dakkapel en/of naar een adres verder dan 40 km wordt een meerprijs 
berekend. Deze meerprijs hangt af van de maat van de dakkapel en/of de afstand tot het adres en kan op 
aanvraag worden berekend.
 
In de BKKD prijslijst is het gebruik van een standaard kraan inbegrepen. Een standaard kraan kan gebruikt 
worden voor een afstand van maximaal 20 meter tussen de werkplek en de plek waar de kraan veilig kan 
staan en voor een plaatsingshoogte tot maximaal de 2e verdieping. 
Voor een afstand tussen de werkplek en de kraan van meer dan 20 meter en/of voor een plaatsingshoogte 
hoger dan de 2e verdieping wordt een meerprijs voor een ‘niet-standaard’ kraan berekend. Deze meerprijs 
hangt af van situatie ter plekke en kan op aanvraag worden berekend.   

Deze prijslijst is geldig vanaf 12 september 2017. Alle hiervoor gepubliceerde prijslijsten komen hiermee te vervallen. Prijswijzigingen voorbehouden. 


