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Keukenmontageservice

IKEA biedt je service op maat bij aanschaf
van een nieuwe keuken. Van het inmeten
tot monteren van je keuken.
Vraag onze medewerkers op de
keukenafdeling om meer informatie.

!

Tijdelijk lagere btw
•

•
•
•

Het btw-tarief voor een verbouwing van een huis gaat tijdelijk omlaag van 21
procent naar 6 procent. Het Ministerie van Financiën wil met deze en andere
maatregelen de woningmarkt een impuls geven.
Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidscomponent van
de renovatie- en herstelwerkzaamheid.
De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn (na eerste ingebruikneming van die
woning).
Het verlaagde tarief is van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond op
of na 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014.

Eerlijke prijzen

IKEA hanteert eerlijke prijzen en dit geldt ook voor de keukenmontageservice
die we aanbieden, daarom hebben we samen met onze montagepartners
de montageprijzen aangepast van het 21% naar het 6% tarief dat in deze
periode geldt. De uiteindelijke verrekening van het lagere btw-tarief vindt
plaats bij betaling van de montagewerkzaamheden, na de oplevering door de
montagepartner.
Voor meer vragen over deze btw-verlaging verwijzen we je naar de website
van het Ministerie van Financiën of de website van de Belastingdienst.
Deze btw-wijzigingen gelden uitsluitend in Nederland.

IKEA voorbereidingsbezoek
Wij kunnen je helpen door een geselecteerde IKEA keukenmontagepartner de
correcte afmetingen op te laten nemen en te laten controleren of je ruimte voldoet
aan een aantal randvoorwaarden waarop het ontwerp en de bestelling van je IKEA
keuken gebaseerd kan worden.
Je betaalt hiervoor 75,- als je geen gebruik wilt maken van de IKEA
keukenmontageservice. Wil je hier wel gebruik van maken, dan kost het
voorbereidingsbezoek 65.70 en worden deze kosten 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.

Contact
Wil je gebruik maken van het IKEA voorbereidingsbezoek?
Neem contact op met één van onze keukenspecialisten in de IKEA vestiging of kijk op
IKEA.nl/keukenmontage.

1. Zelf je klus uitbesteden op werkspot.nl
Ben je van plan om zelf iemand in te huren om je te helpen? Kijk dan eens op
Werkspot.nl, de marktplaats voor klussen.*

Wat zijn de voordelen?
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Op werkspot.nl kan je vrijblijvend en gratis je klus plaatsen.
Je ontvangt direct meerdere offertes van verschillende vakmannen.
Je kunt referenties van voorgaande opdrachtgevers bekijken.
Je bepaalt zelf aan wie je de opdracht geeft.				
Ga naar werkspot.nl en plaats gratis je opdracht voor het plaatsen 		
van een IKEA keuken in de categorie IKEA keukens.
Vul op de website, in het veld actiecode, WERKSPOT in.
Voeg eventueel de werktekening vanuit de IKEA homeplanner toe 		
bij de opdracht.
Je ontvangt direct reacties van vakmannen op je geplaatste 			
opdracht.
Vergelijk de offertes en referenties van de vakmannen die 			
gereageerd hebben, voordat je een vakman kiest.
Laat de opdracht uitvoeren en betaal de vakman.
Deel je ervaring op werkspot.nl door een referentie over jouw
klus te schrijven.

Contact

Voor meer informatie, kijk op werkspot.nl of bel 013 - 7440115.
Maandag t/m donderdag van 9-21 uur en vrijdag van 9-17 uur.

* IKEA geeft geen garantie op werkzaamheden uitbesteed via werkspot.nl, tevens is IKEA niet verantwoordelijk
voor offertes van vakmannen ingehuurd via werkspot.nl

2. 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 65.70, 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

Prijs incl. 6% btw

Voorbereidingsbezoek

75.- per bezoek*

65.70 per bezoek*

1. Kasten

65.- per kastelement

56.94 per kastelement

2. Werkbladen

70.- per werkblad(deel)

61.32 per werkblad(deel)

3. Afwerking

23.- per artikel

20.15 per artikel

4. Apparaten

42.- per apparaat

36.79 per apparaat

5. Aansluiten

90.- per keuken

78.84 per keuken

6. Verlichting

9.- per artikel

7.88 per artikel

7. Onderstel keukeneiland

118.- per keukeneiland

103.37 per keukeneiland

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

Aantal Totaal

77.97 per strekkende
meter + max. 149.-

*De 6% btw geldt alleen als het voorbereidingsbezoek onderdeel is van de keukenmontage. Voor een los
voorbereidingsbezoek betaal je 21% btw.
Meer informatie hierover vind je op de website van het Ministerie van Financiën
of de Belastingdienst.

1. Kasten
Het monteren van kast, deur, handgreep, laden, dempers, poten, plinten,
bedekkingspanelen, standaard inrichtingonderdelen uit de RATIONELL serie,
elektrische ladenbediening en het waterpas stellen van het element. Kasten uit de
PERFEKT 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

Prijs incl. 6% btw

Uitsparingen in standaard IKEA werkbladen.

75.-

65.70

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

225.-

197.11

Het later terugkomen en monteren van een
achterwand.

175.-

153.31

Zowel een maatwerkblad als een achterwand inmeten.

275.-

240.91

3. Afwerking
Passtukken, maatwerk achterwanden, 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/keukenmontage 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
45.-

Prijs incl. 6% btw

Uren

Totaal

39.43

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. Vraag naar de garantiefolder voor
meer informatie.

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

Voorrijkosten

Contact
Wil je gebruik maken van de IKEA keukenmontageservice en de 5 jaar garantie die
daar bij hoort? Neem contact op met één van onze keukenspecialisten in de IKEA
vestiging of kijk op IKEA.nl/keukenmontage.
Voor overige vragen zijn we bereikbaar op 0900-2354532  (15 cent/min. + starttarief
4.54 cent + gebruikelijke belkosten)
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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.

