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Checklist gietvloer

Dé checklist voor de aanschaf
van een nieuwe gietvloer!



De goedkoopste opties zijn steentapijt en marmertapijt. Deze
vloeren bestaan uit epoxyhars gemengd met respectievelijk
grind of marmer. Gemiddeld betaal je hier €35 per vierkante
meter voor. Het heeft wel een korrelige structuur, vandaar de
prijs. Je kunt de vloer afdekken met een toplaag maar je zal
niet het echte strakke en gladde uiterlijk van kunsthars krijgen.
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De goedkoopste optie

De strakste optie

Wil je echt een strakke gietvloer, dan zijn vloeren van kunsthars
de beste optie. Je betaalt rond de €80 per vierkante meter,
maar het resultaat mag er zijn. Bij goed onderhoud gaan de
vloeren tientallen jaren mee. Je hebt keuze uit epoxyhars of
polyurethaanhars. Epoxyhars is een meer voor een garage en
kan een zware belasting makkelijk aan. Polyurethaanhars is
meer voor gebruik in huis. 

De modernste optie

Voor een moderne en industriële uitstraling kies je voor een
betonlook. Hier worden beton ciré, mortex of cementgebonden
materialen voor gebruikt. Betonlook gietvloeren vind je voor
rond de €120 per vierkante meter.

De meest luxe optie

Ben je op zoek naar luxe en authenticiteit? Wil je een sfeer
recreëren zoals in een Romeinse villa? Dan kun je voor een
terrazzo gietvloer kiezen. Deze gietvloeren bestaan uit cement
met stukjes marmer erin verwerkt. Je vindt een terrazzovloer
niet makkelijk voor minder dan €200 per vierkante meter



Kies sneldrogend materiaal

Als je een betonlook vloer laat aanleggen, zijn er verschillende
mengsels en sommige drogen sneller dan andere. Kies je een
sneldrogend mengsel, dan is je vloer sneller klaar en betaal je
minder.
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Bekijk de oppervlakte kritisch

De prijs van gietvloeren verandert naarmate het oppervlak
groter wordt. Hoe groter, hoe goedkoper de prijs per vierkante
meter. De grens ligt meestal rond de 50 vierkante meter.
Hierdoor kan het goedkoper zijn om een vloer van 51 vierkante
meter te laten leggen, dan van 49.

Een lokale vakman

gietvloeren zijn niet snel gelegd, hier kan zo een week overheen
gaan. Elke dag moeten de leggers naar de locatie rijden en hier
brengen ze vaak voorrijkosten voor in rekening. Hoe kleiner deze
afstand, hoe minder deze voorrijkosten.



Belangrijke/waardevolle
spullen weghalen

Je krijgt een eindfactuur
en controleert deze

Garanties op de vloer en
de plaatsing van de vloer

Einddatum van de offerte

De kamers leegmaken
waar de vloer komt

Vrij regelen voor de dag dat
de vloer wordt geplaatst

Parkeerplek vrij houden
voor 

Drinken aan bieden Bespreek de
garantievoorwaarden
Kijk of de offerte klopt
met de echte situatie

Omschrijving van:

Moet je voorafgaand iets
betalen (aanbetaling)

- Alle kosten
- Gebruikte materialen
- Alle werkzaamheden

Het betalen van de
eindfactuur als deze klopt

Is er een mogelijkheid dat
er extra kosten bijkomen

Tijdens het plaatsen van de gietvloer

Vragen wat je wel en niet
mag doen met de vloer

Laat een recensie achter met
je ervaringen van het bedrijf

De voordeligste vakman vind je door offertes te vergelijken.
Dit kun je gratis én vrijblijvend doen door hier te klikken.

4. Voor, tijdens en na het plaatsen

3. De voordeligste vakman

3

Voorafgaand het plaatsen van de gietvloer

Na het plaatsen van de gietvloer

https://kosten-gietvloer.nl/offertes/?postcode=

