
Beknopt levering- en prijsoverzicht 2021

Rekenservice                                            prijzen indicatie berekeningen gebouw en( ≤ 500m³ )

A Gebruikersoppervlak/verblijfsgebied

Gebruikersoppervlak/verblijfsgebied w oning € 135,00 per w oning

Gebruikersoppervlak/verblijfsgebied w oongebouw  en utiliteit € 90,00 per uur

V Ventilatieberekening

Ventilatieberekening w oning € 135,00 per w oning

Ventilatieberekening w oongebouw  en utiliteit € 90,00 per uur

S Spuiventilatie berekening

Spuiventilatie berekening w oning € 99,00 per w oning

Spuiventilatie berekening w oongebouw en en utiliteit € 90,00 per uur

D Daglichtberekening

Daglichtberekening w oning € 99,00 per w oning

Daglichtberekening w oongebouw en en utiliteit € 90,00 per uur

E EPW/ NTA 8800 vooronderzoek (woningbouw)

EPG berekening standaard w oning € 297,00 per w oning

aanpassen berekening € 90,00 per uur

EPW berekening w oongebouw

T Tekeningen Bouw Besluit op basis van PDF € 90,00 per uur

Warmteverliesberekening ISSO 51, 53 & 57.

Basiskosten incl. toeslagen bepaling € 27,00 per berekening

Per vertrek € 18,00 per vertrek

Vloerverw arming berekening € 13,00 per vertrek

Leidingnet berekening € 90,00 per uur

Koellast berekening € 90,00 per uur

Koudebrugberekening € 90,00 per uur

Vochtkansberekening € 90,00 per uur

U w aarde berekening lineair en gecombineerd. € 90,00 per uur

AVSDET  pakket

Gebruikersoppervlak/verblijfsgebied

Ventilatieberekening per w oning,

Spuiventilatie berekening incl. Bouw Besluit tekeningen,

Daglichtberekening € 393,00 indien PDF platte gronden en 

Document met tekeningen en uitgangspunten aanzichten zijn aangeleverd.

Aflevering standaard

Berekeningen w orden digitaal aangeleverd en in PDF formaat verstuurd per email.

Op papier

Kopie of print per bladzijde. € 0,28

Samenstellen in (A4) 21 ringen kunststof bindring. op anvraag

Werkzaam heden op regie basis standaard € 90,00 per uur

Maken van rekenmodellen in Excel met bestand. € 110,00 per uur

Advisering Bouw fysica, Elektra- en installatie techniek € 90,00 per uur

Data logging temperatuur en Relatievenvochtigheid € 110,00 per uur

Meten luchthoeveelheden tot 0,2-20m/s, 5-400m³/h € 110,00 per uur

Meten luchttemperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en CO € 110,00 per uur

Meten oppervlak dampspanning en temperatuur. € 110,00 per uur

Meten lichtsterkte in LUX € 110,00 per uur

Bestek E & W (geen STABU). € 110,00 per uur

Prijzen excl. eventuele reis- en verblijfskosten, excl. btw .

Tekeningen aangeleverd in PDF.


