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Helicave wijnkelder
Richtprijzen 2019

Bank: NL79INGB 0659 6151 85

Type
Compacte
Ronde
Maxi-Ronde
Ovale
Ovale
Maxi-Ovale

Diameter
(m)
2.00
2.00
2.45
3.50 x 2.55
4.00 x 2.77
5.00 x 3.20

Diepte
(m)
1.85
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

Capaciteit
(st. flessen)
800
1.350
1.800
1.800
2.100
2.700

€ incl. 21%
B.T.W.
33.100
35.100
36.900
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag

De levering en montage van uw Helicave wijnkelder
worden verzorgd door Van Dijk Maasland B.V.
Bij de prijs inbegrepen
• Installatie en montage van de Helicave kelder + houten luik:
o Waterdichte butylzak rondom kelder
o Bodemplaat van beton
o Helicave vloerelementen, oplegelementen, trapelementen
(aantallen afhankelijk van type Helicave)
o Ventilatievoorziening
o Twee lichtpunten incl. verlichting
o Aanhelen betonvloer
o Houten luik
Opties
• Afwijkende RAL kleur (standaard: licht terra cotta)
• Afwijkende diepten (capaciteit)
• Hardglazen luik
Niet bij de richtprijs inbegrepen
• Bouwvergunning aanvraag en legeskosten door Van Dijk Maasland
(+ ca. 7% op bovengenoemde prijzen)
• Afvoeren en storten vrijkomende grond
• Aanhelen vloerafwerking (als bijvoorbeeld parket/tegelwerk/tapijt e.d.)
• Constructieve voorzieningen aan bestaande vloer en/of fundering (uitgangspunt voor
prijstabel is een betonvloer op zand)
• Bronbemaling (+ ca. 5% op bovengenoemde prijzen)
• Handmatig ontgraven indien locatie niet met klein graafmaterieel bereikbaar is
(afhankelijk van locatie van de kelder) (+ ca. 15% op bovengenoemde prijzen)
Offerte aanvraag
• Na gebleken interesse maken wij een afspraak met u voor het uitvoeren van een
vooronderzoek ter plaatse. Hiervoor betaalt u € 250,- die niet in rekening wordt gebracht
bij aankoop van een Helicave wijnkelder. Op basis van de onderzoeksresultaten ontvangt
u binnen twee weken een offerte met de definitieve prijs.
• Van Dijk Maasland B.V. | Postbus 254 | 3140 AG MAASSLUIS | www.wijnkelder.nl |
T 010 599 18 18 | F 010 - 592 51 17 |info@wijnkelder.nl
• Levertijd Helicave wijnkelder 6-16 weken (afhankelijk van de gekozen opties)
• Alle prijzen zijn inclusief 21% B.T.W.
• Prijswijzigingen voorbehouden
Van Dijk Maasland B.V. is ingeschreven in het handelsregister van KvK Haaglanden onder no. 24238923

