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Wat kost een ventilatiesysteem?
Ademen, zweten, koken, … Dagelijkse zaken die
heel normaal zijn, maar wel de lucht in je woning
vervuilen. Je huis ventileren (/nl/bouwinformatie
/techniek/ventilatie/), is dus belangrijk. Maar
hoeveel betaal je voor gezonde lucht? Raf Milis van
Vasco Group helpt ons met de berekening.

Unit C en D
Voor de unit van een ventilatiesysteem C (/nl/bouwinformatie
/techniek/ventilatie/het-alfabet-a-b-c-en-d/) reken je best op
minimum 380 euro. De unit van een systeem D
(/nl/bouwinformatie/techniek/ventilatie/het-alfabet-a-b-cen-d/) start vanaf 1.650 euro. Dit zijn de adviesprijzen voor de
standaardmodellen. Hier moet je de btw nog bijtellen.

De kostenbepalers

(http://vasco.eu
Je ventilatie-unit is maar
een deel van de totale
kost.
Foto: Vasco Ventilation
Concepts (http://vasco.eu

Maar een ventilatiesysteem is meer dan een unit. "De totaalprijs
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hangt af van verschillende factoren. Luchtkanalen,
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luchtventielen en plaatsingskosten maken het grootste verschil.
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Daarom de twee uitersten: 1.000 euro en 7.000 euro voor een

wat-kost-

geplaatste installatie", vertelt Milis.

een-ventilatiesysteem)

Materiaal en werkuren
"De eindprijs is sterk afhankelijk van de grootte van je woning.

17/08/2016 10:15

Wat kost een ventilatiesysteem? - Ventilatie - Livios

2 van 7

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/techniek/ventilatie/wat-kos...

utm_medium=Website&
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de kosten." En hoe meer materiaal je aannemer moet
installeren, hoe hoger de werkuren oplopen.
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Extra werken
Vergeet ook de kernboringen tussen de
verdiepingen niet. Hiervoor moet je
aannemer door de welfsels
(/nl/bouwinformatie/ruwbouw/beton
/welfsels/) heen boren om de luchtkanalen
door te voeren. Tenzij je architect een
technische schacht inplande.

Onderhoud
Je ventilatiesysteem moet je onderhouden.
Hoe vaak en wanneer je welke
onderhoudstaken moet (laten) uitvoeren?

(http://www.begetube.com?utm_source=Livios&
utm_medium=Website&
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Dat advies verschilt van fabrikant tot

De rest van het prijskaartje: kanalen, ventielen

fabrikant. (/nl/bouwinformatie/techniek

en werkuren...

/ventilatie/belang-onderhoud-ventilatie-

Foto: Begetube

te-vaak-onderschat/) Bespreek dit met je
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installateur. Vasco adviseert voor beide
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systemen minstens één onderhoud
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(/nl/bouwinformatie/techniek/ventilatie
/hoe-onderhoud-je-je-ventilatie-en-hoevaak/) per jaar.

Systeem C
Een ventilatiesysteem C vraagt één keer per jaar om reiniging
van de raamroosters en de ventilator. Dit kan je zelf doen.

Systeem D

Foto: Reynaers Aluminium
(http://dealer.reynaers.be
/nl?utm_source=Livios&
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De luchtfilters van een ventilatiesysteem D moet je om de drie à
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vier maanden stofzuigen. En elk jaar vervangen.
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C en D
Na acht jaar moet je het kanalennet laten inspecteren en
reinigen. Laat dit over aan een gespecialiseerde firma.
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Geen idee waarom ventileren nodig is? Wij geven graag meer
uitleg (/nl/bouwinformatie/techniek/ventilatie/waaromventileren/).
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Lees meer over ventilatie
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 Wat kost een pelletkachel?
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 Uw ventilatie bedienen op afstand?

 Bereken kostprijs nieuwbouw

(/nl/bouwinformatie/extra/gratis-

Dat kan! (/nl/bouwinformatie/extra

diensten/bereken-kostprijs-

/zoek-en-vind/zoek-een-bedrijf

nieuwbouw/)

/10307-8747/ventilairgroup/partnerberichten
/uw-ventilatie-bedienen-op-afstanddat-kan/)

 Je badkamerventilator reinigen: een

 Zoek een vakman / handelaar

(/nl/bouwinformatie/extra/zoeken-vind/zoek-een-vakman-handelaar/)

 Gratis 'bouw- en renovatieboek'

(/nl/bouwinformatie/extra/zoek-

stappenplan (/nl/bouwinformatie

en-vind/zoek-een-bedrijf/10251-38749

/extra/zoek-en-vind/zoek-een-bedrijf

/verstandig-bouwen/vraag-gratis-

/10539-9129/vasco-ventilation-

je-bouw-en-renovatieboek-aan/)

concepts/partnerberichten
/je-badkamerventilator-reinigeneen-stappenplan/)

 Recirculatiedampkap 'zonder' actief
ventilatiesysteem goed idee?

(/nl/bouwinformatie/extra/gratisdiensten/vraag-en-antwoord/vraag
/31184/recirculatiedampkap-zonderactief-ventilatiesysteem-goed-idee/)

 Stel je vraag aan onze redactie

(/nl/bouwinformatie/extra/gratisdiensten/vraag-en-antwoord/)

 Stel zelf je verhuisplan op maat op
(/nl/bouwinformatie/extra/gratisdiensten/verhuisplanner/)

 Ontvang ons wekelijks up-to-date

(ver)bouwnieuws (/nl/bouwinformatie

/extra/gratis-diensten/nieuwsbrief/)

 Late ontdekking gebrek

ventilatiesysteem: wat kan ik doen?
(/nl/bouwinformatie/extra/gratisdiensten/vraag-en-antwoord/vraag

/31694/late-ontdekking-gebrekventilatiesysteem-wat-kan-ik-doen/)

 Houten vloer komt omhoog door

vocht (http://forum.livios.be/nl/postst

/14346)

Alles over ventilatie vind je hier (/nl/bouwinformatie
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Bestel gratis documentatie (/nl/bouwinformatie
/extra/gratis-diensten/bestel-documentatie
/rubriek-1339/ventilatie/)
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782/silent-ventilation/)
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luchtverdeelsysteem/)

Comair Uniflexplus+,

Silent Ventilation

Gids voor een gezonde en

flexibel

(/nl/bouwinformatie/extra

aangename woning

luchtverdeelsysteem
Ventilair
Group (/nl/bouwinformatie

/gratis-diensten/bestelVasco Ventilation Concepts

(/nl/bouwinformatie/extra
Renson - Ventilatie

/extra/zoek-en-vind/zoek-een-bedrijf
/10307/ventilair-group/gratis-
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documentatie/)
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/1250/renson-ventilatie/gratisdocumentatie/)

VOEG TOE (/UMBRACO/SURFACE/FOLDERSSURFACE/ADDTOBASKET/684?NODEID=1339)
VOEG TOE (/UMBRACO/SURFACE/FOLDERSSURFACE/ADDTOBASKET/78
VOEG TOE (/UMBRACO/SURFACE/FO

(/nl/bouwinformatie/extra
/gratis-diensten/besteldocumentatie/rubriek1339/ventilatie/folder627/adem-gerust-met-profiair-het-innovatieveventilatiesysteem/)

Adem gerust met Profi-air,
het innovatieve
ventilatiesysteem
Begetube (/nl/bouwinformatie/extra
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Ontdek alle gratis documentatie (/nl/bouwinformatie/extra/gratis-diensten/besteldocumentatie/rubriek-1339/ventilatie/)

Populair
Bekijk onze gratis diensten

Bouwinformatie
(/nl/bouwinformatie/)

(/nl/bouwinformatie/extra/gratis-diensten/)

Bouwen, verbouwen of kopen?

Bestel documentatie (/nl/bouwinformatie

(/nl/bouwinformatie/bouwen-verbouwen-

/extra/gratis-diensten/bestel-documentatie/)

of-kopen/)

Bereken schenkbelasting (/nl/bouwinformatie

Financieel (/nl/bouwinformatie/financieel/)

/extra/gratis-diensten/schenkingstool/)

Ruwbouw (/nl/bouwinformatie/ruwbouw/)

Bereken kostprijs nieuwbouw

Techniek (/nl/bouwinformatie/techniek/)

(/nl/bouwinformatie/extra/gratis-diensten

Afwerking (/nl/bouwinformatie/afwerking/)

/bereken-kostprijs-nieuwbouw/)

Tuin (/nl/bouwinformatie/tuin/)

Zoek een vakman / handelaar

Extra (/nl/bouwinformatie/extra/)

(/nl/bouwinformatie/extra/zoek-en-vind/zoekeen-vakman-handelaar/)

Bouwforum
(http://forum.livios.be/nl/)
Stel een vraag (http://forum.livios.be/nl/stelje-vraag)
Forumregels (http://forum.livios.be/nl/help
/algemene-forumregels)
Help (http://forum.livios.be/nl/help)
Leden (http://forum.livios.be/nl/leden)
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