Liste over priser for Energihuset Danmark ApS fra 1. februar 2020
Alle priser er inkl. moms og gebyrer

Liste over priser for Energihuset Danmark ApS fra 1. februar 2020
Priser fra:
Energimærke + Tilstandsrapport.

6.999,00 kr.

Energimærke + Tilstandsrapport + fornyelse af tilstandsrapport efter udløb.

8.049,00 kr.

Energimærke + Tilstandsrapport + El-eftersyn.

8.848,00 kr.

Energimærke + Tilstandsrapport + El-eftersyn + fornyelse af tilstandsrapport efter udløb.

9.898,00 kr.

Tilstandsrapport

4.949,00 kr.

Forsyn / Kladde af tilstandsrapport
Udføres kun tilknyttet til køb af tilstandsrapport eller pakke indeholdende tilstandsrapport

2.000,00 kr.

Tilstandsrapport + fornyelse af tilstandsrapport efter udløb

5.849,00 kr.

Tilstandsrapport + El-installationsrapport

6.699,00 kr.

Tilstandsrapport + Genbesigtigelse + El-installationsrapport

7.749,00 kr.

Tilstandsrapport (mindre ejendom + ejerlejlighed eller ideel anpart med højest 2 boliger)

6.999,00 kr.

Tilstandsrapport (mindre ejendom + ejerlejlighed eller ideel anpart med højest 2 boliger) + fornyelse af
tilstandsrapporter efter udløb
Energimærke

8.999,00 kr.

4.949,00 kr.

Energimærke + Tilstandsrapport (mindre ejendom + ejerlejlighed el. ideel anpart med højst 2 lejligheder)
(Gælder villalejlighed og rækkehuse-ejerforening)
Energimærke + Tilstandsrapport (mindre ejendom + ejerlejlighed el. ideel anpart med højst 2 lejligheder) + fornyelse
af tilstandsrapport efter udløb (Gælder villalejlighed og rækkehuse-ejerforening)

9.000,00 kr.

10.999,00 kr.

Fornyelse af Tilstandsrapport efter udløb (ikke forudbestilt)

3.699,00 kr.

El-installationsrapport (1 måler på samme matrikel < 300 m2)

1.999,00 kr.

El-installationsrapport (2 målere på samme matrikel eller 300-600 m2)

3.199,00 kr.

El-installationsrapport (3 målere på samme matrikel eller < 600 m2)

4.299,00 kr.

Ideel anpart – tillæg pr. lejlighed udover 2 lejligheder

2.000,00 kr.

Ideel anpart – tillæg pr. lejlighed inkl. fornyelse af tilstandsrapport udover 2 lejligheder

2.500,00 kr.
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Vejledende prisliste for store energimærker for flerfamiliehuse

Op til 500 m2

6.999,00 kr.

501 - 1000 m²

8.999,00 kr.

1001 - 1500 m²

10.999,00 kr.

1501 - 2000 m²

12.999,00 kr.

Fra 2001 m² og opefter

Ring på tlf. 82 30 32 22 for at indhente specifikt tilbud.

Note angående priser for store energimærker
Ovenstående priser er vejledende, da bygningens kompleksitet og byggeår kan have indflydelse på prisen.
I prisen tages der forbehold for informationer i BBR-ejermeddelelsen, som kan påvirke prisen. F.eks. kan man ofte mærke flere
ejendomme på samme matrikel, hvis de har samme anvendelseskode (type).
Såfremt der er tegninger på ejendommen, kan dette fremskynde udførelsen af energimærket, og vi kan som regel udføre opgaven, så
der fra besigtigelsen til energimærket er sendt til kunden, maksimalt går 2 arbejdsdage.
Der kan dog selvfølgelig være omstændigheder, der gør at mærket bliver forsinket, men i sådanne tilfælde vil kunden blive holdt
underrettet løbende.

Energihuset Danmark ApS | Tørringvej 7, 1. th. | 2610 Rødovre | Tlf. 82 30 32 22 | info@energihuset-danmark.dk

