Prijslijst
juni 2020

Tarieven:
Energie‐ en installatieadvisering
Projectleiding
Engineering
Tekenwerk

€97,‐ per uur exclusief BTW
€87,‐ per uur exclusief BTW
€79,‐ per uur exclusief BTW
€69,‐ per uur exclusief BTW

gwbo B.V. rekent €0,90 exclusief BTW per gereden kilometer. Er worden geen reisuren in rekening gebracht.
Adviestrajecten vrijstaande woning (500 - 1000 m³)
Basis

€ 2.900,- excl. BTW (€3.267,-incl. BTW)
Installatieadvies door middel van een energiesimulatie.
Er worden drie energieconcepten uitgewerkt waarbij investering, energiekosten en EPC inzichtelijk
worden gemaakt. De uit te werken concepten worden in overleg met u gekozen. Op basis van deze
resultaten kunt u een oplossingsrichting kiezen die het beste bij u en uw budget past.
De gekozen variant wordt indien gewenst door middel van de energiesimulatie verder
geoptimaliseerd. We kunnen "aan de knoppen draaien". We kunnen dus zien wat er gebeurt met het
energieverbruik en de energiekosten als de isolatie dikker wordt of wat er gebeurt als een ramenpartij
groter of kleiner wordt.
We stellen een technische omschrijving op van de installaties. Met deze technische omschrijving kunt
u offertes opvragen bij installatiebedrijven. In de technische omschrijving staat omschreven wat u
precies wil hebben en wat het kwaliteitsniveau is.
Alle afspraken vinden plaats bij ons op kantoor in Hattem.

Uitgebreid €5.900,- excl. BTW (€6.655,- incl. BTW)
Alle diensten uit Basis, aangevuld met:
Het 3d intekenen van de installaties (HWA, riool, voeding, verlichting (excl lichtplan), verwarming,
koeling, ventilatie, beveiliging (indien gewenst) en drinkwater).
Het tekenwerk wordt uitgevoerd in twee tekenrondes. gwbo B.V. tekent de installaties in op basis
van degevoerde gesprekken. Dit voorstel bespreken we, waarna een definitieve set gemaakt wordt.
Er wordt een principeschema gemaakt van de verwarmings-, koelings-, en ventilatie-installatie. In dit
schema staat hoe de installatie waterzijdig en regeltechnisch moet gaan functioneren.
Extra tekenrondes zijn mogelijk voor €500,- excl. BTW per tekenronde.
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Volledig integraal €12.900,- excl BTW (€11.495,- incl. BTW)
Alle diensten uit Basis en Uitgebreid aangevuld met:
Voor we beginnen, stellen we een programma van eisen en wensen op. Wij helpen u uw wensen
inzichtelijk te maken en begeleiden u in het maken van keuzes. Het gehele ontwerptraject van de
installaties vindt plaats in vier fases, namelijk SO (schetsontwerp), VO (voorlopig ontwerp), DO
(Definitiefontwerp) en TO (Technisch ontwerp). Dit traject loopt indien mogelijk zo veel
mogelijk parallel met de architect.
Het tekenwerk wordt uitgevoerd in drie rondes i.p.v. twee rondes (VO, DO en TO).
gwbo B.V. ondersteunt u bij het kiezen van de installaties t.b.v. de keuken en de badkamer.
gwbo B.V. helpt u uitgebreid bij het kiezen van schakelmateriaal, beveiliging, toegangcontrole en
domotica.
Extra tekenrondes zijn mogelijk voor €500,- excl. BTW per tekenronde.
Adviestrajecten vrijstaande woning (1001 - 1500 m³) toeslag 20%
Adviestrajecten vrijstaande woning (1501 - 2000 m³) toeslag 30%
Adviestrajecten vrijstaande woning (> 2000 m³) toeslag 40%
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Bouwbesluitberekeningen:
Zie hiervoor:
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Overige berekeningen:
Passiefhuisberekening woning tot 1500 m³
€650,- exclusief BTW
Passiefhuisberekeningen voor woningen >1500 m³ en utilitaire panden op aanvraag.
Warmteverliesberekening woningen tot 1500 m³
Warmteverliesberekening woningen vanaf 1500 m³

€350,- exclusief BTW
€400,- exclusief BTW

Koellastberekening woningen tot 1500 m³
Koellastberekening woningen vanaf 1500 m³

€275,- exclusief BTW
€300,- exclusief BTW

Beide berekeningen gecombineerd tot 1500 m³
Beide berekeningen gecombineerd vanaf 1500 m³

€500,- exclusief BTW
€600,- exclusief BTW
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