
prijslijst 2019

bezoek ons op www.deur-afhangen.nl

Welkom bij DEURMAAT. 

Deurmaat is dé deuren montage service met de juiste zorg voor je 
deur! Maar ook kozijnen, beslag en allerhande profielen zoals een 
tochtdorpel, tochtweringen ed. monteren we vakkundig. 

Heb je nog vragen of suggesties naar aanleiding van de prijslijst dan 
horen we dat graag. Je kan bellen met telefoonummer 06-387 66 582 
of je mag een mail sturen naar administratie@deur-afhangen.nl. 

In 1997 opgericht onder de naam Mbtotaal.  MB totaal was een 
bouwbedrijf voor particulieren en bedrijven in onderhoud, timmerwerken 
en renovaties. Sinds 2014 is DEURMAAT opgericht waarbij de 
volledige focus is gekomen op de montage van binnen- en 
buitendeuren en binnenkozijnen. 
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Laat jouw deuren onze zorg zijn!
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 - inmeten en pas maken van de deur
 - montage van de deur in of op het kozijn
 - afmonteren van de sloten en het beslag

prijzen incl. Btw

opdek 200,00€   
260,00€   
320,00€   
380,00€   
440,00€   
500,00€   

7 deuren op dezelfde locatie 560,00€   

stomp 200,00€   
295,00€   
395,00€   
495,00€   
595,00€   

 - inmeten en pas maken van de deur
 - montage van de deur in of op het kozijn
 - afmonteren van de sloten en het beslag
 - afmonteren van accecoires als valdorpel ed
 - montage dubbel glas dmv 'droge' beglazing

voordeur 375,00€   

achterdeur 325,00€   
boerendeur 475,00€   

575,00€   
* meer dan 1 buitendeur op dezelfde lokatie vraag een offerte

Binnendeuren
montageprijzen van de binnendeuren is een opbouw van :

1 deur
2 deuren op dezelfde locatie 
3 deuren op dezelfde locatie 
4 deuren op dezelfde locatie
5 deuren op dezelfde locatie
6 deuren op dezelfde locatie

1 deur
2 deuren op dezelfde locatie 
3 deuren op dezelfde locatie 
4 deuren op dezelfde locatie
5 deuren op dezelfde locatie
* 6 deuren of meer op dezelde locatie vraag een offerte

buitendeuren
montageprijzen van de buitendeuren is een opbouw van :

enkel slot en meerpuntsluiting

enkel slot en meerpuntsluiting
enkel slot  
meerpuntsluiting 



prijslijst 2019

Demontage binnendeuren per deur 25,00€     
buitendeuren per deur 35,00€     

kozijnen staal 10,00€     
kozijnen hout 25,00€     

montageprijzen van de kozijnen is een opbouw van:
 - montage kozijn dmv ankers/pluggen/kitten
 - volschuimen van ruimtes tussen kozijn en muur

** het eventuele pas (groter/kleiner) maken van 
de muursparing tbv het nieuwe kozijn wordt 

kozijn staal 100,00€   
50,00€     

kozijn hout 150,00€   
type inmetsel 75,00€     

kozijn hout 1 kozijn 150,00€   
type renovatie 100,00€   

demontage
Demonteren is geen slopen! Deurmaat kan ook de 
demontage van uw deuren en kozijnen verzorgen

detail houten renovatiekozijn

2 kozijnen of meer op dezelfde locatie per kozijn +

2 kozijnen of meer op dezelfde locatie per kozijn +

detail houten inmetselkozijn

2 kozijnen of meer op dezelfde locatie per kozijn +

binnenkozijnen

1 kozijn 

1 kozijn

* noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de kozijnen voor een 
correcte montage van de nieuwe deuren wordt bezien als meerwerk en 
zal op uurtarief verrekend worden
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Scharnieren 22,50€     
19,50€     

meerprijs frezen van verdekte scharnieren, per deur

verdekte scharnieren 

oprechten van inkrosingen van ronde freeshoeken tbv rechte 
scharnieren, per deur

diverse deur & beslag accesoires
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Slotkast frezen op locatie enkel slot per slot 35,00€     
3 puntsluiting frezen op locatie bij een gemonteerde deur 225,00€   

bij een nieuwe niet gemonteerde deur 75,00€     
Bijzetsloten type: opdek per stuk 20,00€     

type: infrees per stuk 35,00€     
Dievenpennen per stuk 5,00€        
Brievensleuf frezen op locatie per stuk 50,00€     
Montage glas enkel/dubbel binnendeur 25,00€     

enkel/dubbel buitendeur 35,00€     
Tochtstrips aluminium per kozijn 30,00€     

vol rubber deventer renovatiedeurrubber  25,00€     

Bij aanlevering 
van eigen 
materialen
Demontage Bestaande deuren, kozijnen, sloten, sluitplaten, beslag tegen meerprijs

Exclusief

Scharnieren
Opdek deur De deur valt gedeeltelijk OP het kozijn
Stompe deur De deur valt geheel IN het kozijn
Enkel slot
3 punt sluiting

Laatste aanpassing 15 januari 2019. 
Prijzen zijn gebasseerd op nieuwbouwwoningen type laagbouw. 
Prijswijzigingen zijn voorbehouden aan Deurmaat

3 insteeksloten op 1 krukbediening, kruk op 105cm hoogte voorzien 

UITLEG WOORDEN

VOORWAARDEN

Aanpassingen of reparaties aan de kozijnen en dorpels

Alle materialen zijn nieuw en/of ongebruikt en alle materialen zijn op de 
plek van montage cq verdieping aanwezig

Schilderen (noodzakelijke zaag- en schaafbehandelingen kunnen tegen 
meerprijs afgewerkt worden met grondverf)

Paumelle of (kogel)scharnieren 76x76 of 89x89 met afgeronde hoek

Afvoer bouw- en sloopmaterialen

1 insteekslot op krukhoogte van 105cm hoogte voorzien van 1 


