
 Welke werkzaamheden zijn er?
 Kortsluiting
 De kosten
 Bespaar op de kosten
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Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!

Elektricien checklist



Het systeem uitbreiden

Installatie vernieuwen

Totale installatie plaatsen

Klusjes in en rondom het huis

Het gaat hier om de kleine klusjes. Denk aan het plaatsen van
stopcontacten, het aansluiten van de aardlekschakelaar,
buiten elektra plaatsen of lichtpunten aanleggen. Wanneer u
allemaal kleine klusjes wilt laten doen kunt u dit het beste in
een keer laten doen door een elektricien om op de kosten te
besparen.

 De werkzaamheden1.
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Wanneer u in de loop der jaren meer apparaten koopt heeft uw
systeem ook behoefte aan een uitbreiding zodat het systeem
alle apparaten kan voorzien van elektriciteit.

Bij een oudere woning kan het zijn dat de installatie is
verouderd. Dit kan voor gevaren zorgen en daarom is het
noodzakelijk om dit op tijd te vervangen.

In het begin van een nieuwbouwwoning is er natuurlijk nog
geen installatie. Daarvoor kunt u een nieuwe installatie laten
plaatsen.



Verlengsnoeren

Stekkers verwijderen

Kabels controleren

Houdt apparaten stofvrij

U kunt het beste niet teveel verlengsnoeren gebruiken.
Wanneer u deze wel gebruikt is het noodzakelijk om deze
goed uit te rollen.
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2. Kortsluiting
Als er in uw huis sprake is van kortsluiting dan ziet u in
de meterkast dat er een stop is uitgeschakeld. Haal de
stekker van het apparaat eruit en vervolgens kunt u de
stop weer aanzetten. De kans op kortsluiting kunt u
verminderen met de volgende maatregelen.

Verwijder de stekkers van apparaten die u niet gebruikt.

Controleer om de zoveel tijd de elektrische kabels en laat
deze maken als ze beschadigd of kapot zijn.

Probeer apparaten zoals bijvoorbeeld een broodrooster of
een wasmachine zoveel mogelijk stofvrij te houden.



De werkzaamheden die
uitgevoerd worden
De materialen die de
vakman gaat gebruiken
De totale kosten inclusief
btw
Erkenningen en
certificeringen
Welke garanties worden
geboden?

Beginnende elektricien -> vanaf €20 per uur
Gemiddelde elektricien -> vanaf €30 per uur
Ervaren elektricien -> vanaf €40 per uur
Nieuw stopcontact -> €60-€85
Nieuwe schakelaar -> €110 -€150
Nieuwe meterkast -> €500-€600
Volledig nieuwe verlichting -> €550-€750
Volledige elektriciteit aanleggen -> €1.500-€2.000

Iedereen wilt natuurlijk de prijs zo laag mogelijk houden
wanneer er een klus gaat plaatsvinden. Dit kunt u het
beste doen door offertes aan te vragen. Dit is gratis én
vrijblijvend en zo kunt u tot wel 30% besparen op de
totale prijs! De volgende punten komen in de offerte:
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3. De kosten

4. Vraag offertes aan

https://kostenelektricien.nl/offertes/?postcode=

