
 

 

 

 

 

 

Maandag 08:00 Tot Vrijdag 17:00 

 Openen 

dichtgevallen 

deur zonder 

veiligheidsstrip 

Openen 

dichtgevallen 

deur met 

veiligheidsstrip 

/ op slot 

gedraaid 

cilinderslot 

/ penslot 

Op slot gedraaid 

oplegslot Cisa óf 

dichtgevallen 

oplegslot Cisa mét 

veiligheidsstrip 

(openen deur + 

vervanging slot) 

Op slot gedraaid 

oplegslot Lips óf 

dichtgevallen 

oplegslot Lips mét 

veiligheidsstrip 

(openen deur 

+ vervanging slot) 

Op slot gedraaid 

oplegslot Yale óf 

dichtgevallen 

oplegslot Yale mét 

veiligheidsstrip 

(openen deur + 

vervanging slot) 

  

(openen deur 

zonder 

vervanging 

cilinder, zie 

cilinder prijzen) 

   

08:00- 

17:00 

€75 €95 Openen: €110 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Cisa: V.A. €104,95 

Openen: €110 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Lips: €189,95 

Openen: €110 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Yale: €99,95 

17:00- 

21:00 

€95 €115 Openen: €130 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Cisa: V.A. €104,95 

Openen: €130 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Lips: €189,95 

Openen: €130 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Yale: €99,95 

21:00- 

00:00 

€125 €135 Openen: €140 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Cisa: V.A. €104,95 

Openen: €140 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Lips: €189,95 

Openen: €140 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Yale: €99,95 

00:00- 

08:00 

€145 €155 Openen: €160 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Cisa: V.A. €104,95 

Openen: €160 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Lips: €189,95 

Openen: €160 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Yale: €99,95 

*Het openen van sloten is maatwerk, prijzen kunnen daarom iets afwijken van de richtprijs. Dit wordt echter altijd vooraf met u besproken. 

*De weergegeven prijzen zijn exclusief btw. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Vrijdag 17:00 Tot Maandag 08:00 

 Openen 

dichtgevallen 

deur zonder 

veiligheidsstrip 

Openen 

dichtgevallen 

deur met 

veiligheidsstrip 

/ op slot 

gedraaid 

cilinderslot 

/ penslot 

 

Op slot gedraaid 

oplegslot Cisa óf 

dichtgevallen 

oplegslot Cisa mét 

veiligheidsstrip 

(openen deur + 

vervanging slot) 

Op slot gedraaid 

oplegslot Lips óf 

dichtgevallen 

oplegslot Lips mét 

veiligheidsstrip 

(openen deur 

+ vervanging slot) 

Op slot gedraaid 

oplegslot Yale óf 

dichtgevallen 

oplegslot Yale mét 

veiligheidsstrip 

(openen deur + 

vervanging slot) 

 (openen deur 

zonder 

vervanging 

cilinder, zie 

cilinder prijzen) 

   

08:00- 

12:00 

€135 €140 Openen: €150 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Cisa: V.A. €104,95 

Openen: €150 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Lips: €189,95 

Openen: €150 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Yale: €99,95 

12:00- 

18:00 

€125 €130 Openen: €140 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Cisa: V.A. €104,95 

Openen: €140 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Lips: €189,95 

Openen: €140 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Yale: €99,95 

18:00- 

21:00 

€135 €140 Openen: €150 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Cisa: V.A. €104,95 

Openen: €150 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Lips: €189,95 

Openen: €150 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Yale: €99,95 

21:00- 

00:00 

€145 €150 Openen: €160 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Cisa: V.A. €104,95 

Openen: €160 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Lips: €189,95 

Openen: €160 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Yale: €99,95 

00:00- 

08:00 

€160 €170 Openen: €180 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Cisa: V.A. €104,95 

Openen: €180 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Lips: €189,95 

Openen: €180 

Nieuw 

veiligheidsoplegslot 

Yale: €99,95 

*Het openen van sloten is maatwerk, prijzen kunnen daarom iets afwijken van de richtprijs. Dit wordt echter altijd vooraf met u besproken. 
*De weergegeven prijzen zijn exclusief btw. 
 

 



 

 

Prijzen cilindersloten en vervanging SKG** 

 
De prijzen van cilinders verschillen per maat. Dit is pas te zien als de cilinder uit het slot wordt 

gehaald. Standaard maat 30-30: €52,50 incl btw. 

Meerprijs per 5 mm, €6,50. 

Voorbeeld: Cilinder maat 30-50 ; 30 standaard – 50 zijn 4 verlengingen van 5 mm: 

€52,50 + €26 (4 x €6,50) = €78,50 
 
 

  
    (Meerprijs voor meer dan één cilinder: €9,50 per cilinder ex btw) 

Prijzen cilindersloten en vervanging SKG*** 
  

Prijzen van SKG*** gekwalificeerde cilinders variëren erg in prijs en kwaliteit. In overleg met u wordt er naar 
uw persoonlijke situatie gekeken, om zo tot de best passende oplossing te komen. De prijzen van cilinders 
verschillen per maat. Dit is pas te zien als de cilinder uit het slot wordt gehaald.  
Standaard maat 30-30: vanaf €124,95. 

 

Brievenbus 
Sleutel van de brievenbus kwijt? 
Openen én vervanging van het slot kost €110. Hierbij krijgt u twee nieuwe sleutels. 

 
Annuleren 
Annulering van de monteur die al onderweg is kost €45,- doordeweeks en €65,- in het weekend. 

Vrijdag 

18:00 tot 

maandag 

08:00 

 Arbeidskosten 

vervangen 

cilinder. Ex btw 

08:00- 

18:00 

€85 

18:00- 

21:00 

€95 

21:00- 

00:00 

€115 

00:00- 

08:00 

€125 

 

Maandag 

08:00 tot 

Vrijdag 18:00 

 

 Arbeidskosten 

vervangen 

cilinder. Ex btw 

08:00-18:00 €75 

18:00-21:00 €85 

21:00-00:00 €95 

00:00-08:00 €115 

 


