
Wat valt onder meer- en minderwerk? 

 

  Meer- en minderprijzen  euro/eenheid incl. BTW eenheid 

·  Minderprijs indien er al een geschikte vrije groep beschikbaar is  €                                          125  stuk 

·    Prijzen van consequenties indien dakgoothoogte hoger is dan 8 m      

  Goothoogte 8-12 m, schuin  €                                          125  per systeem 

  Goothoogte 12-15 m, schuin  €                                          175  per systeem 

  Goothoogte > 15 m, schuin  op aanvraag  per systeem 

  Goothoogte 8-12 m, plat (vrachtwagen kan naast het pand staan)  €                                          125  per systeem 

  Goothoogte 12-15 m, plat (vrachtwagen kan naast het pand staan)  €                                          175  per systeem 

  Goothoogte > 15 m, plat of geen ruimte naast het pand voor 
vrachtauto  op aanvraag  per systeem 

·   Prijzen voor andere bevestiging dan portrait bevestiging op schuin 
pannendak        

Meerprijs landscape op schuindak (eventueel plus meerprijs 
dakbedekking)  inbegrepen  per paneel 

Meerprijs platdak grind -landscape  inbegrepen  per paneel 

Meerprijs platdak portrait  niet mogelijk    

Meerprijs golfplaten dak  inbegrepen  per paneel 

Meerprijs sandwichpanelen dak  inbegrepen  per paneel 

Meerprijs leien dak  op aanvraag  per paneel 

·  Prijzen voor afwijkende dakpan types   alle dakpannen inbegrepen    

·    Prijzen indien extra maatregelen t.b.v. verticaal transport 
geregeld moeten worden   op aanvraag    

·     Lijst van uitgesloten types daken/dakmaterialen   asbesthoudende daken    

·     Levering en montage op de Waddeneilanden   €                                          250  per systeem 

·     Vaak voorkomende bouwkundige uitsluitingen/aanpassingen      

   Beton doorboring  inbegrepen    

·     Vaak voorkomende elektrotechnische uitsluitingen/aanpassingen  
 €                                               
0    

·     Meerprijs per m1 indien afstand tussen panelen en omvormer 
groter is dan 25m1 (DC)  

 €                                               
5  

per strekkende 
meter 

·     Meerprijs per m1 indien afstand tussen panelen en omvormer 
groter is dan 25m1 (AC)  

 €                                               
5  

per strekkende 
meter 

Aanbrengen kabelgootjes  €                                            24  
per strekkende 
meter 

·     Meerprijs bij nagelvaste bevestiging van een zonnestroom zodat 
het als onroerendgoed beschouwd wordt  (i.g.v. fiscale 
aftrekbaarheid bij een lening)      

Platdak bitumen (andere dakbekleding op aanvraag)  €                                            65  per paneel 

Schuindak  inbegrepen    

·      Prijzen voor onderhouds- en service contracten (optie voor de 
EWB)  op aanvraag    

·   Annulering door EWB  < 48 uur voor installatie  €                                          200    

·   Uurloon voor niet gedefinieerd werk  €                                            65  per uur 



·   SMA Sunny Beam Bluetooth monitoringsdisplay  €                                          189  per stuk 

 

 


