Interpolis
Groene daken
Voorwaarden en kosten 2021
Voorwaarden
• Op de aanleg van het groene dak zijn de algemene voorwaarden van Groendakcoach van toepassing.
• Het dak is plat, niet hellend.
• Voor collectieve aanvragen geldt dat de dakinspecties en de aanleg geclusterd zijn.
Specificaties groen dak
• Een sedummixmat met 8 – 12 verschillende plantjes.
• Een substraatlaag (voedingsbodem) van 2 cm dik.
• Een drainagelaag met wortelwerend doek.
• Water opvangcapaciteit van 20 – 25 liter per m2.
Tegen meerprijs zijn aanpassingen mogelijk. Bijvoorbeeld een dikkere substraatlaag of een vergroting van de water
opvangcapaciteit.
Prijzen groene daken
Oppervlakte

Prijs per m2, incl. BTW

Standaard, incl. aanleg

€ 64,00

Standaard/collectief vanaf 5 deelnemers per wijk of buurt

€ 59,00

Genoemde prijzen zijn inclusief:
•
•
•
•

De dakinspectie
De aanleg van het groene dak op een dak op maximaal 4 meter hoogte
Nazorgactiviteiten
1 jaar garantie op het aanslaan van de sedum mixmatten
(Bij goede verzorging van het groene dak door de klant)

Genoemde prijzen zijn exclusief
• Eventueel herstel van het bitumen dak (indien noodzakelijk)
• Meerwerk
Meerwerk
Soort meerwerk

Aanvullend

Prijs (indicatief*) incl. BTW

Grind/tegels verwijderen en afvoeren

• Tot 20 m2

€ 385,00

• Tot 50 m2

€ 665,00

• Tot 75 m

€ 920,00
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Daklift en veiligheidseisen
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• > 75 m2

Op aanvraag

• Tot 4 meter hoog (1e woonlaag)

n.v.t.

• Tot 6 meter hoog (2e woonlaag)

€ 230,00

• Tot 9 meter hoog (3e woonlaag)

€ 405,00

• Hoger dan 9 meter

Op aanvraag

Soort meerwerk

Aanvullend

Prijs (indicatief*) incl. BTW

Materiaal door de woning

• Extra arbeid en bescherming van de woning
tot 20 m2

€ 100,00

• Extra arbeid en bescherming van de woning
20 - 50 m2

€ 150,00

* De definitieve prijzen van het meerwerk volgen na de dakinspectie in de definitieve offerte.
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