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Meerprijzen en uitzonderingen Retrofit thuisbatterij 
 
Meerwerken Prijs Eenheid Verklaring kosten 

 
Aardingspin 120 euro Per stuk  
Aardingsklem/onderbreker 48 euro Per stuk  
Differentieelschakelaar 
ontbreekt of is van het 
foute type (monofase) 

114 euro Per stuk -Ontbrekende 
differentieelschakelaar(s) 
- De hoofddifferentieel en/of de 
differentieel voor de natte ruimtes 
hebben/heeft een kleinere 
nominaal stroom dan de 
zekeringswaarde van de 
hoofdzekering. 
- De aanspreekstroom van de 
hoofddifferentieel is geen 300mA. 
De aanspreekstroom van de 
differentieel voor de natte ruimtes 
is geen 30mA. 
- De differentieel moet van het 
type A zijn  
en de testknop dient de spanning 
te onderbreken  

 
Differentieelschakelaar 
ontbreekt of is van het 
foute type (meerfase)) 

156 euro Per stuk  

Oplossing voorzien voor 
monitoring indien geen 
Wifi- signaal of bekabeling 
mogelijk  

90 euro Per 
installatie 

Wanneer er een zeer slechte 
ontvangst is van Wifi of geen kabel 
mogelijk is, kan een toestel zoals 
een powerline of wifi versterker 
worden geplaatst op vraag van 
Klant.  

Zekeringskast verouderd Maatwerk  Globale schatting 1530 euro excl 
btw 

Langere kabelroute: De 
kabel volgt standaard de 
kortste route. Wanneer u 
een andere kabelroute 

25 euro Per meter Een langere kabelroute kost meer 
tijd en materiaal.  
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wenst, berekenen wij de 
meerprijs per extra meter.  
Standaard kabelgoot = 
grijze PVC buis met klem. 
Wijziging naar witte 
kabelgoot.  

16 euro Per meter Afwerking met witte kabelgoot 

Wandmontage van de 
batterij tegen holle 
baksteen of gyproc 

Maatwerk  Een thuisbatterij weegt zwaaar en 
voldoende stevige verankering is 
noodzakelijk. Dit kan met een 
brandvertragend plaat en/of 
chemische verankering gebeuren 

Plaatsen rookmelder 52 euro   
Bijplaatsen zekeringskast 
12 modulen (monofase) 

74 euro   

Bijplaatsen zekeringskast 
18 modulen (meerfasig) 

109 euro   

Grondkabel 6 mm2 (voor 
naar schuurtje)  

9 euro Per meter EXVB 5G6 + UTP in wachtbuis 

 

Uitzonderingen 
 
In sommige situatie is het installeren van een thuisbatterij per definitie niet mogelijk of er 
zijn extra kosten mee gemoeid. Dit zijn de uitzonderingssituaties.  

• Er kan geen bedrade verbinding gemaakt worden tussen de energymeter en de 
batterijomvormer 

• Thuisbatter in een losstaand gebouw. Je ontvangt van een maatwerkofferte.  
• Plaatsen van een thuisbatterij onder de enige trap of vluchtweg. 


