Keukenmontageservice

IKEA biedt je service op maat bij aanschaf
van een nieuwe keuken. Van het inmeten
tot monteren van je keuken.
Vraag een medewerker om meer informatie
of kijk op IKEA.nl/services

1. IKEA keukenmontageservice
Het plaatsen van een keuken is een grote klus die je niet elke dag doet. Als je er
tegenop ziet of geen tijd hebt, laat het dan via IKEA doen. IKEA werkt samen met
betrouwbare montagebedrijven die kunnen zorgen dat dit vakkundig gebeurt. Wij
streven hierbij naar een eerlijke prijsopgave vooraf. Daarom is het belangrijk dat we
een zo goed mogelijke inschatting kunnen maken van de klus, zodat we het jou zo
gemakkelijk mogelijk maken.

Voorbereidingsbezoek

De montage van je nieuwe keuken kan alleen succesvol verlopen als je
keukenontwerp en je bestelling gebaseerd zijn op de correcte afmetingen en als
de ruimte voldoet aan een aantal randvoorwaarden. Maak je gebruik van een
door IKEA geselecteerde keukenmontagepartner, dan vindt er standaard een
voorbereidingsbezoek plaats. Je betaalt hiervoor 75.-, maar dit bedrag wordt in
mindering gebracht op de montageprijs van de IKEA keuken wanneer je je definitieve
bestelling plaatst. Het voorbereidingsbezoek bestaat uit:
● Het controleren van de afmetingen van de ruimte waarin de keuken
geplaatst gaat worden.
● Het controleren of vloer en wanden 90° t.o.v. elkaar zijn geplaatst en
of deze vlak zijn.
● Het maken van een maatvoeringlijst waarop staat aangegeven waar en
hoe aansluit- en afvoerpunten geplaatst moeten worden.
● Het inventariseren van bijzonderheden die van belang zijn voor het
aanleggen van de leidingen.
● Het controleren of het keukenontwerp past in de ruimte waarin de
keuken geplaatst gaat worden.
● En ten slotte: een eerlijke prijsopgave op basis van de waargenomen
situatie op het moment van dit bezoek. Onverwachte en noodzakelijke
installatie- en/of constructieaanpassingen gedurende de montage zijn
hiervan uitgesloten en worden na overleg uitgevoerd.

Bereken de eerlijke IKEA keukenmontageprijs:

Nadat alle voorbereidingen gedaan zijn aan de ruimte en het leidingwerk, kan de
keukenmontage plaatsvinden. De prijs is afhankelijk van het aantal te monteren en/
of te plaatsen elementen. De prijs wordt bepaald aan de hand van de onderstaande
tabel. Werkzaamheden buiten de tabel worden tijdens
het voorbereidingsbezoek met je besproken en hier
krijg je een offerte voor.

Beschrijving

Prijs incl. 21% btw

Voorbereidingsbezoek

75.- per bezoek*

1. Kasten

75.- per kastelement

2. Werkbladen

70.- per werkblad(deel)

3. Afwerking

25.- per artikel

4. Apparaten

49.- per apparaat

5. Aansluiten

90.- per keuken

6. Verlichting

9.- per artikel

7. Onderstel keukeneiland

118.- per keukeneiland

Aantal Totaal

8. Verwijderen oude keuken 89.- per strekkende meter
+ max. 149.-

1. Kasten
Het monteren van kast, deur, handgreep, laden, dempers, poten, plinten,
bedekkingspanelen, standaard inrichtingonderdelen uit de MAXIMERA en FÖRVARA
serie, elektrische ladenbediening en het waterpas stellen van het element. Kasten uit
de METOD serie worden als kastelement gerekend.
2. Werkbladen
Het monteren van het werkblad per deel inclusief het maken van een verbinding
tussen twee delen, het inkorten van standaard werkbladen, het monteren en
installeren van een opbouwspoelbak inclusief een sifon en het monteren en aansluiten
van een kraan.
Toeslagen:
Voor uitsparingen voor kookplaat en/of spoelbak in een standaard IKEA werkblad
wordt per totale keukenopstelling een eenmalige toeslag gerekend. Voor
maatwerkbladen geldt deze toeslag niet.
Als het niet mogelijk is om de juiste maat in te meten van het maatwerkblad of
achterwand kan de keukenmontagepartner in overleg besluiten om eerst de keuken
te plaatsen om vervolgens het maatwerkblad of achterwand in te meten. Bij een
maatwerkblad betaal je dan voor een tijdelijk FYNDIG werkblad 19.- voor 126 cm en
29.- voor 220 cm en voor een tijdelijke FYNDIG spoelbak inclusief sifon 29.-.

Voor de montage hiervan en het later weer weghalen voor het definitieve werkblad
betaal je een vast bedrag.
Toeslag voor:

Prijs incl. 21% btw

Uitsparingen in standaard IKEA werkbladen.

75.-

De montage van een tijdelijk werkblad en
het later weer weghalen voor het definitieve
werkblad.

225.-

Het later terugkomen en monteren van een
achterwand.

175.-

Zowel een maatwerkblad als een achterwand inmeten.

275.-

3. Afwerking
Passtukken, maatwerk achterwanden, TUTEMO open kasten, decor- en kroonlijsten,
boven- en onderzijde bedekkingspanelen voor een bovenkast en zijpaneel voor een
vaatwasser of koelkast. Deze worden allemaal per artikel berekend.
4. Apparaten
Het monteren van uitsluitend IKEA apparatuur. Voor een vrijhangende afzuigkap
(bijvoorbeeld boven een keukeneiland) geldt een dubbel tarief.
5. Aansluiten
Het volledig aansluiten van de keuken; kookklaar. Inclusief alle aansluit- en
kleinmaterialen zoals rvs gasslang, stekkers, kabels, schroeven, pluggen,
uitvulplaatjes, koppeling voor gasslang en tape.
6. Verlichting
Het plaatsen en aansluiten van IKEA keukenverlichting per artikel.
7. Onderstel keukeneiland
Het bouwen van een onderstel voor een keukeneiland en het monteren van maatwerk
zij- en achterwanden. Voor inmeetservice achterwanden, zie 2. Werkbladen.
8. Verwijderen oude keuken
Je oude keuken incl. apparatuur wordt vakkundig afgebroken en eventueel voor
je afgevoerd. Inclusief wandafwerking. Leidingwerk en elektriciteitskabels worden
op een veilige manier afgedopt of afgewerkt. Het verwijderen van vloertegels
of asbesthoudend materiaal is, in overleg met de keukenmontagepartner en
tegen meerwerkkosten, mogelijk. Voor het verwijderen van de keuken betaal
je per strekkende meter keuken, voorkant van de keuken gemeten. Hiernaast
heb je de mogelijkheid om zelf je oude keuken af te voeren of dit door de
keukenmontagepartner te laten doen. Kies je voor het laatste dan zijn de kosten
hiervoor max. 149.-.

Hulp bij eerlijke prijsberekening
Bij bestelling zal een IKEA keukenspecialist de volledige prijsberekening maken voor
de montage van je nieuwe keuken, exclusief eventuele extra werkzaamheden.
Op IKEA.nl/services kan je dit ook eenvoudig zelf berekenen met de
keukenmontagecalculator.
Voor eventuele extra werkzaamheden, die niet in de IKEA keukenmontageprijs zijn
inbegrepen, kan je het montagebedrijf om een offerte vragen aan de hand van het
voorbereidingsbezoek. Deze prijs zal gebaseerd zijn op een vast uurtarief, exclusief
materiaalkosten. Andere voorbeelden van extra werkzaamheden
zouden kunnen zijn: het aanleggen of verleggen van de leidingen, afvoerbuizen,
wandcontactdozen, elektrische groepen en afwerken van wanden en vloeren.
Extra werkzaamheden
Uurtarief

Prijs incl. 21% btw

Uren

Totaal

45.-

De IKEA keukenmontagepartners
Wij brengen je graag in contact met één van de onafhankelijke
keukenmontagepartners bij jou in de buurt. IKEA heeft goede ervaringen met deze
zorgvuldig geselecteerde keukenmontagepartners, die jaarlijks door IKEA worden
geëvalueerd. Daarom kunnen we een garantie van 5 jaar bieden op de montage van
je keuken en de installatie van je IKEA apparatuur.

Betaling
De IKEA keukenmontageservice kan op verschillende manieren worden betaald;
contant, je maakt het bedrag over, maar bij voorkeur betaal je met pin.

Voorrijkosten
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Voor het uitvoeren van de IKEA keukenmontageservice worden geen voorrijkosten
in rekening gebracht door de keukenmontagepartner. Bij gebruik van de IKEA
keukenmontageservice op de Waddeneilanden zijn vanaf het vasteland de
voorrijkosten en eventuele parkeerkosten voor rekening van de klant.

