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Pakketprijzen thuisinstallaties per 10 maart 2022
Bijgaand treft u een overzicht van de nieuwe 3 fase pakketprijzen per 10 maart 2022. De pakketprijzen
geven u de mogelijkheid om, eventueel zonder tussenkomst van Vebe Veiligopladen, uw klanten snel een
passend voorstel te doen. Voor zakelijke installaties of thuis installaties die niet binnen één van
onderstaande pakketten vallen, maken wij graag een maatwerk offerte voor u. Twijfelt u over de inrichting
van een thuisinstallatie dan kunt u, zoals u dat van ons gewend bent, altijd aan de hand van enkele foto’s,
een prijsaanvraag doen via prijsopgave@vebebv.nl

Overzicht en omschrijving pakketten:
Pakket 1:
•
•
•
•
•
•
•
•

Montage uitbreidingskast indien nodig
Aanpassen meterkast met een 3 fase 16 tot 32 ampère aardlekautomaat
Leveren en aanleggen bekabeling maximaal 10 meter 5 x 4 mm^
Aanleg kabeltraject direct naar buiten of via droge en toegankelijke kruipruimte
Maximaal 1 sparing boren
Geen graaf- en/of straatwerkzaamheden
Montage laadpunt op vlakke wand of paal
In bedrijf stellen, testen en opleveren
Prijs € 629.00

Pakket 2:
•
•
•
•
•
•
•
•

Montage uitbreidingskast indien nodig
Aanpassen meterkast met een 3 fase 16 tot 32 ampère aardlekautomaat
Leveren en aanleggen bekabeling maximaal 10 meter 4 x 4 mm^
Aanleg kabeltraject direct naar buiten of via droge en toegankelijke kruipruimte
Maximaal 1 sparing boren
Graaf en straatwerk maximaal 4 meter
Montage laadpunt op vlakke wand of paal
In bedrijf stellen, testen en opleveren
Prijs € 799.00

Pakket 3:
•
•
•
•
•
•
•
•

Montage uitbreidingskast indien nodig
Aanpassen meterkast met een 3 fase 16 tot 32 ampère aardlekautomaat
Leveren en aanleggen bekabeling maximaal 15 meter 4 x 4 mm^
Aanleg kabeltraject direct naar buiten of via droge en toegankelijke kruipruimte
Maximaal 1 sparing boren
Graaf en straatwerk maximaal 8 meter
Montage laadpunt op vlakke wand of paal
In bedrijf stellen, testen en opleveren
Prijs € 929.00

Pakket 4: afmontage laadpunt:
•
•
•
•
•

Montage uitbreidingskast indien nodig
Montage laadpunt op vlakke wand of paal ( excl. plaatsen paal )
Aansluiten op aanwezige bekabeling met voldoende overlengte
Controleren aansluiting in verdeelkast op juiste voorbereiding
In bedrijf stellen, testen en opleveren
€ 250.00

Overige werkzaamheden bij pakketprijzen:
•

Meerwerk in lengte bovenop pakket :
o Bekabeling 4 mm^ inclusief datakabel € 20.00 per meter
o Graaf en-of straatwerk max. 16 meter € 45.00 per meter
o Meerprijs 6 mm^ i.p.v. 4 mm^ € 7.50 per meter
* prijzen uitsluitend geldig als werkzaamheden op dezelfde dag kunnen worden uitgevoerd.

•

Paalmontage:
o Montage enkele paal met grondankers of met betonvoet, maximale graafdiepte, 60 cm onder
het maaiveld
Prijs € 75,00

•

Pakket loadbalancing datakabel:
o Leveren en aanleggen datakabel incl. montage benodigde schoentjes
o Aansluiten op geschikte slimme meter
Prijs € 95,00

•

Pakket loadbalancing config:
o Pakket loadbalancing data aangevuld met:
o Installatie en/of inregelen van een loadbalancing systeem zoals EV-Optimizer, DPM module,
Powerboost meter, Modbus Energy manager etc. Exclusief Smart Charging network
configuratie
Prijs € 125,00

•

Pakket verzwaring
o Aanpassen meterkast met een 3 fase 40 ampère hoofdschakelaar
o Installatie voorbereiden op aansluiting 3 fasen door netbeheerder
o excl. uitbreidingskast t.b.v. hoofdschakelaar
Prijs € 125.00

•

Demontage laadpunt wandmodel
o Demonteren laadstation.
o Plaatsen wandcontactdoos of kabel terugtrekken in kruipruimte
o Afzekering en kabels worden niet verwijderd
o Exclusief herstellen en of afdichten van sparingen en boorgaten
o Uitsluitend in combinatie met hermontage
Prijs 150.00

•

Demontage laadpunt paalmodel
o Demonteren laadstation.
o Uitgraven paal en eventueel betonvoet
o Afdoppen kabel en wegwerken onder de grond
o Afzekering en kabels worden niet verwijderd
o Exclusief aanvullen grond en herstellen van straatwerk, sparingen en/of boorgaten
o Uitsluitend in combinatie met hermontage
Prijs 195.00

•

Schouw op locatie:
o Technische schouw in Nederland m.u.v. Waddeneilanden
Prijs 125.00

Vebe E-Installaties hanteert de volgende voorwaarden voor levering en installatie.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deze aanbieding is geldig tot 21 dagen na aankondiging van eventuele prijswijzigingen
Op onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze online inzien
via https://vebebv.nl/algemene-voorwaarden/ al dan niet aangevuld met de volgende
Installatie voorwaarden;
Onze werkzaamheden zijn gebaseerd op een uurtarief van € 70,00 en € 125,00 voorrijkosten
Eventueel meerwerk wordt, na akkoord van opdrachtgever, uitgevoerd op basis van onze
aparte tarieven.
Onze tarieven zijn gebaseerd op een volgens de norm aanwezige en geïnstalleerde installatie.
Werkruimte zoals meterkast, kruipruimte of parkeerplaats dienen, vóór aanvang van de
werkzaamheden, vrij te zijn van obstakels
Kruipruimten dienen, tijdens de installatie, altijd droog en toegankelijk te zijn.
Uitgangspunt is dat er voldoende ruimte in de meterkast beschikbaar is voor de noodzakelijke
onderdelen.
Vebe is niet verantwoordelijk voor overbelasting van het netwerk door het gebruik van andere
elektrische voorzieningen.
Wachttijden die ontstaan tijdens de werkzaamheden worden apart doorbelast op basis van ons
uurtarief.
Wordt er bij grond- en graafwerkzaamheden onverwacht puin, obstakels, vuil of asbest
aangetroffen dan zullen de nodige extra kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever.
Voor inbedrijfstelling kan het noodzakelijk zijn dat de stroom tijdens kantooruren van de
hoofdinstallatie af moet.
Inbedrijfstelling buiten kantoortijden wordt berekend op basis van ons uurtarief plus opslag en
reiskosten.
Indien een tekening van het leidingverloop in de grond noodzakelijk is dient de opdrachtgever
deze op verzoek aan te leveren.
Kosten voor het aanvragen van het leidingverloop via een klic-melding zijn voor rekening
opdrachtgever.
Zonder klic-melding of tekening is eventuele schade, veroorzaakt tijdens het graven, voor
rekening en verantwoording van de opdrachtgever.
Op alle werkzaamheden van Vebe Veiligopladen zijn de Algemene leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB ’07)
van toepassing. Indien de opdrachtgever consument is, zijn de Algemene Voorwaarden Consumentenwerk Installerende bedrijven
van toepassing. Beide – door Techniek Nederland – vastgestelde Algemene Voorwaarden zijn ter inzage en zullen op verzoek
onverwijld en kosteloos worden toegezonden. De Alib ’07 is tevens gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Den haag onder nummer 162/2007.
Vebe Veligopladen hanteert een privacy policy. Deze is te downloaden en in te zien op www.vebebv.com

