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ex BTW incl BTW Hoeveelheid Uitleg 

Montagelijst / Extra kosten 
    

Eventuele extra kosten, afhankelijk van 
meterkast,soort laadpaal en afstand van meterkast 
naar laadpaal. 

    

    

Componenten installatie   
  

  

1-fase installatieautomaat  € 27,50 € 33,28 per stuk Inclusief inbouwen en bedrading 

1-fase aardlekautomaat  € 52,50 € 63,53 per stuk inclusief inbouwen en bedrading 

3-fase installatieautomaat € 87,50 € 105,88 per stuk inclusief inbouwen en bedrading 

3-fase Aardlekautomaat  € 97,50 € 117,98 per stuk inclusief inbouwen en bedrading 

Uitbreidingskast € 25,00 € 30,25 per stuk inclusief inbouwen en bedrading 

kWh-meter 
   

  

1-fase kWh-meter € 52,50 € 63,53 per stuk inclusief inbouwen en bedrading 

3-fase kWh-meter € 90,00 € 108,90 per stuk inclusief inbouwen en bedrading 

Datakabel 
    

UTP (internetkabel)  € 1,50 € 1,82 per meter Bij montage aanleggen 

UTP in grond (internetkabel)  € 2,00 € 2,42 per meter Bij montage aanleggen 

UTP stekker € 7,00 € 8,47 per set van 2 Bij montage aanleggen 

Voedingskabel per meter bij meer dan 10 meter 
   

  

3x2,5 € 1,50 € 1,82 per meter 
 

5x2,5 € 2,50 € 3,03 per meter 
 

3x4 € 2,50 € 3,03 per meter 
 

5x4 € 4,75 € 5,75 per meter 
 

2x2,5 AS grondkabel € 3,50 € 4,24 per meter 
 

4x2,5 AS grondkabel 5 aardig € 4,25 € 5,14 per meter 
 

4x4 AS grondkabel € 6,50 € 7,87 per meter 
 

5x6 AS grondkabel € 11,00 € 13,31 per meter 
 

Hostaliet 19mm € 2,00 € 2,42 per meter 
 

Hostaliet 25mm € 2,50 € 3,03 per meter 
 

Bestrating 
    

Graafwerk € 15,00 € 18,15 per meter 
 

straatwerk of grind uithalen en terugleggen € 15,00 € 18,15 per meter 
 

Ingraven montagepaal of betonnen sokkel € 30,00 € 36,30 per stuk 
 

Overig 
    

Schouw op locatie € 100,00 € 121,00 per locatie 
 

Niet door gaan installatie door foutieve informatie € 75,00 € 90,75 
  

Regie uurloon € 55,00 € 66,55 per uur 
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