BDB Elementblad 31.2 Buitenwandopeningen gevuld met ramen

EENHEIDSPRIJZEN PER M² KOZIJN
LAAG TOP
Hardhouten kozijn
€ 318 € 422
Aluminium kozijn
€ 365 € 485
Kunststof kozijn
€ 299 € 408

Oktober 2016

Hardhouten kozijn
HOOG
€ 449
€ 550
€ 476

Kunststof kozijn

In onderstaande grafiek worden de waargenomen bandbreedtes van de verschillende kosten per m² van het element
weergegeven. De uurnormen voor de fabrikage van het kozijn in de timmerfabriek variëren tussen de 1,9 en 2,3 manuur
per m² kozijn. Het plaatsen van het kozijn, beglazen en schilderen, inclusief het maken van de kozijnaansluitingen en
details op de bouwplaats heeft een bandbreedte van tussen de 3,2 en 3,9 manuur per m² kozijn.

Voor het leveren en monteren van kunststof kozijnen met aansluitende details zijn in de onderstaande grafiek de
verschillende waargenomen kosten per m² weergegeven. Het samenstellen van de kunststof kozijnen in de fabriek
kost tussen de 1,0 en 1,4 manuur per m². De manuren voor het maken van een houten stelkozijn in de fabriek
varieert tussen de 0,9 en 1,2 manuur per m² stelkozijn. Het op de bouplaats monteren van het stel- en kunststof
kozijn, beglazen, inclusief het maken van de kozijnaansluitingen en details heeft een bandbreedte van tussen de
2,7 en 3,4 manuur per m² kozijn.

Arbeid fabriek kunststof kozijn

Arbeid fabriek hout

Arbeid fabriek houten stelkozijn
Arbeid bouwplaats

Arbeid bouwplaats

Materiaal fabriek
Materiaal fabriek kunststof kozijn
Materiaal bouwplaats
Materiaal fabriek houten stelkozijn
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Materiaal bouwplaats
-€ 20

Aluminium kozijn

TOELICHTING

BDB heeft onderzoek gedaan naar de bandbreedtes van de kosten voor
het leveren en aanbrengen van houten, aluminium en kunststof
buitenkozijnen, compleet met aansluitende bouwkundige details in
woongebouwen. In dit elementblad zijn de door BDB waargenomen
kosten per m² weergegeven per kozijnmateriaal. De genoemde kosten zijn
exclusief steigerkosten, staartkosten en omzetbelasting. In de
overzichttabel met prijzen per m² kozijn is een laagste, top en hoogste
prijs per eenheid genoemd. De top is de meest voorkomende prijs per
eenheid die is waargenomen.

Voor aluminium kozijnen zijn in de onderstaande grafiek de waargenomen bandbreedtes van de kosten per m² kozijn
weergegeven. De arbeidskosten voor de fabrikage van het aluminium kozijn in de fabriek bevinden zich tussen de 1,4
en 1,7 manuur per m² kozijn. Het fabriceren van het houten stelkzijn in de fabriek varieert tussen de 0,9 en 1,2 manuur
per m² stelkozijn. De manuren voor het monteren van het stelkozijn, het aluminium kozijn, beglazen en maken van de
aansluitende kozijndetails hebben een bandbreedte tussen de 3,0 en 3,7 manuur per m².

Arbeid fabriek aluminium kozijn

Arbeid fabriek houten stelkozijn

Arbeid bouwplaats

Materiaal fabriek aluminium kozijn

Materiaal fabriek houten stelkozijn

Materiaal bouwplaats
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Alle intellectuele eigendomsrechten en alle databankrechten op alle door BDB
uitgegeven dienstverlening berust bij BDB en/of haar licentiegevers. Niets uit deze
dienstverlening mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming
van BDB worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Daarnaast kunnen aan de
in deze publicatie vermelde gegevens geen rechten worden ontleend.
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