
 

 

Groepenkast vervangen All-in tarieven 2023 

 

All-in tarieven groepenkast vervangen: Normale prijs All-in Prijs* 

      * bij directe betaling  

Aansluiting met Hoofdschakelaar en 2 Aardlekschakelaars (39cm hoog x 22cm breed) 

4 groepen 

 

873,75 699,00 

5 groepen 911,25 729,00 

6 groepen 948,75 759,00 

7 groepen 986,25 789,00 

8 groepen 1036,25 829,00 

Aansluiting met Hoofdschakelaar en 3 Aardlekschakelaars (39cm hoog x 22cm breed) 

4 groepen 

 

1031,25 825,00 

5 groepen 1068.75 855,00 

6 groepen 1106,25 885,00 

7 groepen 1143,75 915,00 

8 groepen 1181,25 945,00 

9 groepen 1218,75 975,00 

10 groepen 1256,25 1005,00 

Aansluiting met Hoofdschakelaar, 3 Aardlekschakelaars en Kookgroep (39cm hoog x 44cm breed) 

7 groepen + Kookgroep 

 

1350,00 1080,00 

8 groepen + Kookgroep 1387,50 1110,00 

9 groepen + Kookgroep 1425,00 1140,00 

10 groepen + Kookgroep 1462,50 1170,00 

11 groepen + Kookgroep 1500,00 1200,00 

12 groepen + Kookgroep 1537,50 1230,00 

Extra uitbreidingen in de nieuw te plaatsen groepenkast (incl. 20% korting) 

extra groep 16A   30,00 

fornuisgroep - kookplaat max. 7,4kW  2 fase kookgroep 62.50 

beltransformator   39,50 

dubbel stopcontact in groepenkast   37,50 

aardlekschakelaar 30mA, 40A, 2-polig   115,00 

aardlekautomaat 30mA, 16A, 2-polig   104,00 

aardlekautomaat 30mA, 16A, 4-polig – kookplaat max 11kW 3 fase kookgroep 224.00 

krachtgroep 16A, 4-polig 3 fase 150,00 

 
 

Uurtarief monteur bij extra werkzaamheden: 



 

 

basisuurtarief monteur, afgerekend per kwartier  77,50 

basisuurtarief Leerling monteur, afgerekend per kwartier 38,00 

meerkosten arbeid zaterdag  75,- 

voorrijkosten bij storingen (binnen regio Katwijk) 75,- 

Telefonisch                              Email                                        Whatsapp                  advies Gratis 

071-4012809  info@houwaard.nl 

 

 
 

  

Alle tarieven zijn inclusief BTW + hulpmaterialen + voorrijkosten 
 
Algemene informatie groepenkast vervangen: 
• Aansluiting conform voorschriften NEN 1010 
• 2 jaar garantie op de montage en 8 jaar productgarantie! Na registratie 
• Alles inclusief voorrijkosten en hulpmaterialen, geen verborgen kosten 
• Wij werken alleen met eigen gediplomeerd personeel 
• Wij zijn erkend installateur, dus oplevering met nieuwe verzegeling van de hoofdaansluiting 
• Wij werken alleen met het A-merk ABB-HAF  
• Aangesloten bij de brancheorganisatie Techniek Nederland en InstallQ erkend dus 100% garantie 
 
Omschrijving van de werkzaamheden: 
Demonteren van de bestaande groepenkast, en het leveren en monteren van een nieuwe groepenkast. 
Aansluiten van de bestaande bekabeling op de nieuwe groepenkast conform de NEN1010 
voorschriften. 
Visuele controle van de hoofdaarding, het opnieuw afzegelen van de hoofdzekeringkast en/of 
kilowattuurmeter. 
Alles inclusief arbeidsloon, reiskosten, afwerking en alle hiervoor benodigde (hulp)materialen. 
 
Niet in onze prijs opgenomen: 
Het maken van sparingen/sleuven door steen of beton constructies. Hak-, breek-, graaf-, stukadoors-, 
timmer- en metselwerk. 
Het verhelpen van storingen in de bestaande elektrische installatie. 
Het slaan van een aardpen (indien niet aanwezig). 
Indien na het toepassen van aardlekschakelaars aardfout(en) aan het licht komen, dan kunnen wij 
deze, indien mogelijk, achterhalen en herstellen op basis van een nacalculatie. Onze monteur zal dit 
ter plaatse na oplevering met u overleggen. 
 
 

 
U heeft de mogelijkheid om tijdens de montage uw keuze aan te passen voor het aantal 
toe te passen groepen en/of extra uitbreidingen. Wij kunnen u hierbij ter plaatse adviseren 
 

 
*Prijspeil januari 2023. Prijswijzigingen voorbehouden 


