
Aansluiting op stadsverwarming €119,03 p/st

Draadloze thermostaatset alleen voor stadsverwarming (alleen indien geen kamerthermostaat aanwezig in woning) €284,63 p/st

Gewapende stralingsfolie en randisolatie €2,85 p/m2

Isolatiefolie met schuimlaag en randisolatie €4,76 p/m2

Isolatieplaten 2 cm harde persing, met gewapende folie en randisolatie €10,35 p/m2

Isolatieplaten 3 cm harde persing, met gewapende folie en randisolatie €12,94 p/m2

Energie besparende pompschakelaar €98,33 p/st

Certificaat voor 5 jaar extra garantie op regelunit en aansluitingen €150,08 p/unit

Setprijs pompschakelaar en certificaat (normaal €240,-) €227,70 p/st

Nobelstraat 5 3846 CE 
Harderwijk

Tel. 0341 - 431626

info@vandenos.nl 
www.vandenos.nl

PRIJSLIJST Vloerverwarming 2021 inclusief BTW

Inslijpen sleuven of montage op krimpnetten als bijverwarming h.o.h 20 cm (prijzen zijn inclusief inslijpen en/of krimpnetten)

11 –  30  2     €1086,75 71 –  90  5 €1888,88

31 –  50  3     €1319,63 91 – 110 6 €2173,50

51 –  70  4     €1604,25 

Inslijpen sleuven of montage op krimpnetten als hoofdverwarming h.o.h 15 cm (prijzen zijn inclusief inslijpen en/of krimpnetten)

11 –  20 2 €1164,38 71 –  80 8 €2328,75

21 –  30 3 €1293,75 81 –  90     9 €2535,75

31 –  40 4 €1500,75 91 – 100 10 €2742,75

41 –  50  5 €1707,75 101 – 110  11 €2949,75

51 –  60  6 €1914,75 111 – 120  12 €3156,75

61 –  70  7 €2121,75

Montage op krimpnetten als hoofdverwarming h.o.h. 10 cm (inslijpen niet mogelijk) (prijzen zijn inclusief netten)

11 –  20 2 €1319,63 71 –  80 8 €2665,13

21 –  30 3 €1500,75 81 –  90     9 €2898,-

31 –  40 4 €1733,63 91 – 100 10 €3130,88

41 –  50  5 €1966,50 101 – 110  11 €3363,75

51 –  60  6 €2199,38 111 – 120  12 €3596,63

61 –  70  7 €2432,25 121 – 130 13 €3829,50

Prijzen zijn inclusief o.a. arbeid, montage, buizen, regelunit, krimpnetten, inslijpen, aansluiting aan de c.v. installatie, afkoppelen van radiatoren 
(vanaf woningen 1990), reiskosten, vullen c.v. installatie en vloerverwarming.



Aanvullende informatie en installatievoorwaarden 
Afbouw en Installatiebedrijf van den Os BV

• Op aanvraag: Afwijkende oppervlaktes / split-level woningen en appartementen.

• Niet inbegrepen: wandcontactdoos t.b.v. de regelunit.

• Garantie: 5 jaar op de regelunit, 50 jaar op de kiwa/komo vloerverwarmingsbuizen waarvan de eerste 10 jaar met
gevolgschadedekking.

• Betaling: geschiedt contant of per pin bij oplevering van de vloerverwarming aan de monteur, tenzij anders is over-
eengekomen, meerwerk en/of extra kosten worden aan de klant in rekening gebracht.

• Aanvang werkzaamheden: de monteurs kunnen tussen 07.00 en 08.00 uur op de bestemming aankomen, dit is
afhankelijk van de verkeersdrukte, de klant wordt altijd 1 dag van te voren gebeld, tevens is het ook mogelijk dat de
klant ons 1 dag van te voren belt op 0341-431626 tussen 15.00 en 16.00 uur.

• Noodzakelijk: is dat de klant zorgt voor een lege vloer en vrij van obstakels in de ruimte waar de vloerverwarming
gelegd moet worden, tevens dienen er in het pand 2 elektragroepen aanwezig te zijn met elk een minimale zekering
van 16 ampere, het vrijgekomen slijpstof wordt in zakken buiten gezet en dient door de klant zelf te worden afgevoerd.

• Eigen risico klant: het doorfrezen/boren/hakken van leidingen in vloer of afwerkvloer, inslijpen kan Indien er lei-
dingen in de afwerkvloer aanwezig zijn maar dan moet er minimaal 2 cm afwerkvloer boven de leidingen aanwezig
zijn, het aanwezig zijn van leidingen dient vooraf aan de monteurs te worden opgegeven, mocht er tijdens het inslijpen
onverhoopt beschadiging aan de leidingen ontstaan dan dient de klant dit zelf te (laten) herstellen.

• Inslijpen: Het inslijpen van hoofdverwarming is alleen mogelijk bij goed geïsoleerde  woningen vanaf ±1990 waarbij
de ondervloer (draagvloer) geïsoleerd is en alleen in een afwerkvloer van zand&cement of anhydriet met een minimale
dikte van 3 cm, de mogelijkheid tot inslijpen is altijd afhankelijk van de kwaliteit van de afwerkvloer, De vloer moet
voldoende vlak, alsmede droog en uitgehard zijn, het inslijpen is niet mogelijk indien de afwerkvloer los ligt, te dun of
extreem hard is, het niet mogelijk om door tegels of beton heen te slijpen.

• Egaliseren: Indien er van een bestaande vloer tegels worden uitgehakt, dan is het noodzakelijk om deze vloer eerst
te egaliseren voordat wij kunnen inzagen, na egaliseren minimaal 1 dag droogtijd aanhouden voordat wij kunnen
gaan zagen, indien de tegels er netjes uitgehakt zijn en er geen lijmresten achterblijven is egaliseren niet nodig, indien
op verzoek de sleuven dichtgesmeerd moeten worden doen wij dit met tegellijm, dit is alleen geschikt indien er een
grindvloer of tegels op komen, voor andere bedekking is het noodzakelijk om de vloer nog verder te laten bewerken
door derden.

• Hoofdverwarming: standaard wordt onze hoofdverwarmingsinstallatie op krimpnetten h.o.h. 10 cm verlegd, hier-
mee krijgt u een super hoofdverwarming met een snelle opwarmtijd en toepasbaar in bijna elke woning, echter bij
geïsoleerde woningen vanaf ±1990 met een geïsoleerde ondervloer (draagvloer) kan de vloerverwarming ook h.o.h
15 cm verlegd worden, hierbij wordt voldaan aan de standaard eisen van een hoofdverwarming.

• In bedrijf stellen: bij een lijmvloer 4 weken en bij een specievloer 8 weken wachten voor in gebruik name van de
vloerverwarming.

• Regelunit: Het plaatsen en aansluiten van de verdeler wordt in overleg bepaald, op een plaats die daarvoor technisch
geschikt is, op dezelfde verdieping als de vloerverwarming en plaatsing in de meterkast is niet toegestaan, de afmetin-
gen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen en oppervlakte, de aansluiting t/m 5 groepen is 15 mm,
6 t/m 12 is 22 mm, de verdeler mag niet onder het niveau van de vloerverwarming worden geplaatst, bij aansluiting
door de kruipruimte dient deze droog te zijn, vrij van obstakels en voldoende werkbare ruimte, de vloerverwarmings-
installatie dient middels de c.v.installatie op druk gebracht te kunnen worden.

Voor vragen kunt u ons altijd bellen op 0341-431626 of mailen info@vandenos.nl of zie www.vandenos.nl


