
 

 

PRIJSLIJST 

Basisinstallaties  
 
Onderstaande prijzen zijn een indicatie van een basisinstallatie. Voor deze installaties is uitgegaan van een toegankelijke binnen– en buitenlocatie waarbij 
de binnen– en buitenunit maximaal 6 meter van elkaar verwijderd zijn. Ook dient er binnen 6 meter een geschikt stroompunt aanwezig te zijn (liefst aparte 16A groep) 

In de prijs zijn de kosten van het systeem, leidingwerk, muursteun, gootwerk, montagekosten en boringen in baksteen ingecalculeerd. Afwijkingen in de installatie en meerwerk kunnen 
aanvullende kosten opleveren. 

Een voorbeeld van afwijkingen zijn bijvoorbeeld het aanleggen van nutsvoorzieningen en aanpassingen in de meterkast, het maken van een dak doorvoer of het toepassen van 
een condenswaterpomp. 

Wij rekenen binnen een straal van 15Km geen reiskosten en kilometervergoeding. 

 

Airco 2.6Kw        € 1575,-  excl. BTW 
2.6 kW enkelvoudige installatie 

 

Airco 3.5Kw        € 1650,-  excl. BTW 
3.5 kW enkelvoudige installatie 

    

Airco 5.3Kw        € 1950,-  excl. BTW 
5.3 kW enkelvoudige installatie 

 

Airco 7Kw        € 2575,-  excl. BTW 
7.0 kW enkelvoudige installatie 

 

Midea Breezeless 09      € 2075,-  excl. BTW 
2.6 kW enkelvoudige installatie met Breezeless binnenunit 

 

Midea Breezeless 12      € 2235,-  excl. BTW 
3.5 kW enkelvoudige installatie 

 

Aanvullende kosten 

 

Condenswaterpomp incl. installatie    € 165,-  excl. BTW 

Condenswaterafvoer (tot 10 meter)    € 275,-  excl. BTW 

Aanleg aparte groep incl. bedrading (tot 15 meter)  € 325,-  excl. BTW 

*Prijs inclusief aardlekautomaat. Per aanvullende meter 
   wordt € 7,50 excl. BTW in rekening gebracht. 

Dakdoorvoer incl. dakleer branden    € 185,-  excl. BTW 

Daksteun        € 95,-   excl. BTW 

Betonboring (per gat)*      € 105,-  excl. BTW 

* Met uitzondering van gietbeton/prefabbeton 

Onderhoud 
Onderhoud en inspectie enkele installatie*   € 125,-  excl. BTW 

Onderhoud en inspectie dubbele installatie*  € 175,-  excl. BTW 

Vacumeren   *per systeem    € 180,-  excl. BTW 

Standaard uurtarief      € 50,-   excl. BTW 

Reiskostenvergoeding  *per uur     € 30,-   excl. BTW 

Kilometervergoeding  *per gereden kilometer   € 0.30,-  excl. BTW 

Januari 2023 

MK Profi 

Klimopstraat 3 

6413 SE Heerlen 

Info@mk-profi.nl 

045 - 203 10 01 

mk-profi.nl 

  

mkprofiheerlen 

mkprofiheerlen 


