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Op al onze werken zijn de Algemene Voorwaarden van OnderhoudNL van toepassing. 
Bij start werkzaamheden verklaart u tevens kennis te hebben genomen van de voorwaarden. 

 
 
 
   

 
 
Informatie over tegelen van De Bovenste Laag 

 
Tegelen bij De Bovenste Laag betekent vakmanschap. Doel is uiteindelijk een mooi betegelde ruimte op te leveren, die aan alle 
voorwaarden en wensen voldoet. 
 
De kosten van het tegelen hangen af van diverse zaken: 

- Maat tegel 
- Vorm tegel 
- Soort tegel 
- Gewicht tegel 
- Materiaal tegel 
- Vorm van te betegelen ruimte 
- Tot welke hoogte getegeld moet worden 
- Gewenst patroon tegels 
- Hoeveel hoeken 
- Hoeveel gaten er in de tegels moeten komen? 
- Welk voorwerk er gedaan moet worden voordat er getegeld kan worden? 
- Welke ondervloer ligt er? 
- Waar kunnen we de tegels zagen? 
- Welk type lijm we gebruiken 
- Type voeg gewenst 
- … 

 
Bij tegels groter dan 60x60cm (bijvoorbeeld 80x80 of 100x30) betegelen we de ruimte altijd met twee man. 
Een vaste prijs voor betegelen geven we vaak dan ook niet. Wij willen een vakkundig en mooi betegelde ruimte.  
Daarom werken we op uurbasis (zogenoemde “regiebasis”), waar we wel een inschatting geven van kosten. 
 
Tariefkaart (prijzen excl 21% btw): 
Hieronder vindt u de tarieven per 25 juni 2022. 
Tarieven zijn geldig tot uitbrengen nieuwe tarieven, hou hiervoor de website in de gaten. Bij publiceren nieuwe tarieven, vervallen de 
oude tarieven. Tarieven gelden ten alle tijden, tenzij er schriftelijk andere bedragen zijn overeengekomen. 
 
 

Uurloon per tegelaar:   65 euro per uur  
Klein materieel (o.a. slijpschijf)   40 euro per klus 

 
Materiaal: 
Poederlijm    47 per zak 25kg 
Tegellijm pasta    40 per emmer 18kg 
Voeg per 5kg    14 per pak 5kg 
Afdichtingsset/pasta (kimband e.d.)  49 per set   
Quartz (voorstrijk)    37 per emmer 7kg 
Tegelstrip Aluminium   21 euro per 2,7m 
Tegelstrip RVS    31 euro per 2,7m 
Tegelstrip gekleurd    38 euro per 2,7m 

 
Indien nodig: 
Uitvlakken muren en vloeren:   65 euro per uur, excl materiaal 
Snijplank tot 60cm tegel   29 euro per klus 
Snijplank tot 120cm tegel   49 euro per klus 
Tegelzaagtafel (waterzaag)   69 euro per klus 
Gat tot 35mm    21 euro per gat  
Gat tot 55mm    24 euro per gat 
Gat tot 69mm    33 euro per gat 

 
 Overige prijzen op aanvraag of nacalculatie 


