
Richtprijzen Hardeman Systeembouw

3 Graden Hellend Dak

Goothoogte 5,50 m

5 m langer (incl. montage)

Lengte Breedte Levering Totaal Meerprijs
20 m x 10 m € 56.565 € 69.685 € 10.611
25 m x 12 m € 70.950 € 87.495 € 11.350
30 m x 15 m € 90.330 € 110.660 € 12.310
40 m x 20 m € 129.625 € 157.650 € 14.531 √

50 m x 25 m € 180.535 € 218.120 € 17.027 √/○

60 m x 30 m € 240.240 € 287.405 € 19.315 √/○

80 m x 40 m € 424.360 € 495.870 € 26.131 √/○

Prijspeil: januari 2021

Opties - Prijzen zijn gebaseerd op regio midden Nederland, vrijstaand en goed te bereiken.
- Bouwtekeningen t.b.v. de bouwaanvraag en sterkteberekeningen t.b.v. de staalconstructie zijn inbegrepen.

Extra stalen loopdeur, afm. 1,00 m x 2,30 m (bxh), incl. knopcilinder. - De staalconstructie gestraald en gepoedercoat (laagdikte 60 µm) in een standaard kleur, corrosieklasse C1, vogel-
€ 1.295,- per stuk windverband in verzinkte uitvoering.

- De staalconstructie geproduceerd conform EN-1090-2, EXC2 en berekend conform Consequence Class 1.
Dubbelwandige lichtcassettes van nok naar goot. - De dak- en staalconstructie zijn voorbereid op een extra gewicht van zonnepanelen van maximaal 12 kg/m².
€ 40,- per m² - Dakankers t.b.v. licht hellend dak conform NEN-EN 795, klasse A. Dakankers maximaal 19 m¹ uit elkaar en op ca. 4 m uit

de dakrand, inclusief pendelankers op de hoeken. Geschikt om een tijdelijke opspanbeveiliging met instelbare leeflijn en
Kunststof raam (wit), afm. 2,19 m x 1,20 m (bxh), incl. draai-/kiepraam en blank dubbel isolatieglas. harnas aan te bevestigen.
€ 1.325,- per stuk - De gevels rondom vanaf peil met bandverzinkte stalen sigma en/of C profielen en blind bevestigde PIRplus wandpanelen

type 1150WV 100mm LL, Rc = 4,70 m²K/W, aan de buitenzijde voorzien van 200 µm plastisol coating in een standaard kleur.
Fundering, betonvloer, tussenvloer, etc. - Het dak met bandverzinkte stalen sigma en/of C profielen en PIRplus sandwichpanelen type 132/164, Rc = 6,55 m²K/W, aan
Op aanvraag de buitenzijde voorzien van 185 gr/m² Aluzink.

- Het dak en de gevels incl. R.V.S. bevestigingsmateriaal.
√ = staalconstructie wordt uitgevoerd met een hoekverstijving t.p.v. aansluiting kolom-dakligger. - Aan beide zijden een naadloos getrokken industriebakgoot (type 205), incl. PVC hemelwaterafvoer tot maaiveld.
○ = hal wordt voorzien van 2 stuk(s) geïsoleerde stalen loopdeuren i.p.v. 1 stuk(s). - 1 stuk(s) stalen geïsoleerde loopdeur, afm. 1,00 m x 2,30 m (bxh), type HNL1, in grondlaag RAL 9016, incl.

knopcilinder en stormketting.
Prijzen zijn excl. BTW en excl. fundering. Bovenstaande maatvoering is bovenzijde dakpakket en - 1 stuk(s) stalen 40 mm geïsoleerde overheaddeur, afm. 4,55 m x 4,20 m (bxh), in een standaard kleur en handbediend.
buitenwerks wandbeplating. Deze prijzen zijn slechts een voorbeeld, wij werken niet met
standaard maatvoering. Vanaf 150 m² wordt alles naar wens voor u berekend en geproduceerd, dit
is slechts een greep uit de mogelijkheden.

Montage
€ 13.120
€ 16.545
€ 20.330
€ 28.025
€ 37.585
€ 47.165
€ 71.510

Voor een vrijblijvende, gespecificeerde offerte op maat kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop systeembouw op +31(0)318521700, of via systeembouw@hardeman.nl



Richtprijzen Hardeman Systeembouw

15 Graden Hellend Dak
(Geïsoleerd)

Goothoogte 4,00 m

5 m langer (incl. montage)

Lengte Breedte Levering Totaal Meerprijs
20 m x 10 m € 43.265 € 55.795 € 8.318
25 m x 12 m € 53.695 € 69.870 € 8.327
30 m x 15 m € 66.755 € 86.425 € 9.071
40 m x 20 m € 98.870 € 126.135 € 10.997
50 m x 25 m € 135.215 € 171.920 € 12.938 √/○

60 m x 30 m € 187.915 € 234.680 € 15.330 √/○

80 m x 40 m € 320.285 € 391.100 € 19.947 √/○

100 m x 50 m € 545.230 € 644.775 € 28.748 √/○

Prijspeil: januari 2021

Opties - Prijzen zijn gebaseerd op regio midden Nederland, vrijstaand en goed te bereiken.
- Bouwtekeningen t.b.v. de bouwaanvraag en sterkteberekeningen t.b.v. de staalconstructie zijn inbegrepen.

Extra stalen loopdeur, afm. 1,00 m x 2,30 m (bxh), incl. knopcilinder. - De staalconstructie gestraald en gepoedercoat (laagdikte 80 µm) in een standaard kleur, corrosieklasse C2, vogel-
€ 1.295,- per stuk windverband in verzinkte uitvoering.

- De staalconstructie geproduceerd conform EN-1090-2, EXC2 en berekend conform Consequence Class 1.
Dubbelwandige lichtcassettes van nok naar goot. - De dak- en staalconstructie zijn voorbereid op een extra gewicht van zonnepanelen van maximaal 12 kg/m².
€ 43,- per m² - De gevels rondom vanaf peil met bandverzinkte stalen sigma en/of C profielen en blind bevestigde PIRplus sandwichpanelen

type 40/72, Rc = 2,12 m²K/W, aan de buitenzijde voorzien van 200 µm plastisol coating in een standaard kleur.
Kunststof raam (wit), afm. 1,86 x 1,20 m (bxh), incl. draai-/kiepraam en blank dubbel isolatieglas. - Het dak met bandverzinkte stalen sigma en/of C profielen en PIRplus sandwichpanelen type 40/72, Rc = 2,12 m²K/W, aan
€ 1.235,- per stuk de buitenzijde voorzien van 200 µm plastisol coating in een standaard kleur.

- Het dak en de gevels incl. R.V.S. bevestigingsmateriaal.
Fundering, betonvloer, tussenvloer, etc. - Aan beide zijden een naadloos getrokken industriebakgoot (type 205), incl. PVC hemelwaterafvoer tot maaiveld.
Op aanvraag - 1 stuk(s) stalen geïsoleerde loopdeur, afm. 1,00 m x 2,30 m (bxh), type HNL1, in grondlaag RAL 9016, incl.

knopcilinder en stormketting.
√ = staalconstructie wordt uitgevoerd met een hoekverstijving t.p.v. aansluiting kolom-dakligger. - 1 stuk(s) stalen 40 mm geïsoleerde overheaddeur, afm. 4,55 m x 4,20 m (bxh), in een standaard kleur en handbediend.
○ = hal wordt voorzien van 2 stuk(s) geïsoleerde stalen loopdeuren i.p.v. 1 stuk(s).

Prijzen zijn excl. BTW en excl. fundering. Bovenstaande maatvoering is bovenzijde dakpakket en
buitenwerks wandbeplating. Deze prijzen zijn slechts een voorbeeld, wij werken niet met
standaard maatvoering. Vanaf 150 m² wordt alles naar wens voor u berekend en geproduceerd, dit
is slechts een greep uit de mogelijkheden.

Montage
€ 12.530

€ 70.815

€ 99.545

€ 16.175
€ 19.670
€ 27.265
€ 36.705
€ 46.765

Voor een vrijblijvende, gespecificeerde offerte op maat kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop systeembouw op +31(0)318521700, of via systeembouw@hardeman.nl



Richtprijzen Hardeman Systeembouw

15 Graden Hellend Dak
(Ongeïsoleerd)

Goothoogte 4,00 m

5 m langer (incl. montage)

Lengte Breedte Levering Totaal Meerprijs
20 m x 10 m € 32.740 € 43.280 € 6.547
25 m x 12 m € 40.030 € 53.660 € 5.968
30 m x 15 m € 48.960 € 65.520 € 7.110
40 m x 20 m € 74.385 € 97.815 € 8.387
50 m x 25 m € 100.435 € 131.975 € 10.108 √/○

60 m x 30 m € 141.035 € 181.875 € 11.952 √/○

80 m x 40 m € 245.060 € 308.155 € 16.647 √/○

100 m x 50 m € 437.370 € 526.775 € 23.971 √/○

Prijspeil: januari 2021

Opties - Prijzen zijn gebaseerd op regio midden Nederland, vrijstaand en goed te bereiken.
- Bouwtekeningen t.b.v. de bouwaanvraag en sterkteberekeningen t.b.v. de staalconstructie zijn inbegrepen.

Extra stalen loopdeur, afm. 1,00 m x 2,30 m (bxh), incl. knopcilinder. - De staalconstructie gestraald en gepoedercoat (laagdikte 80 µm) in een standaard kleur, corrosieklasse C2, vogel-
€ 875,- per stuk windverband in verzinkte uitvoering.

- De staalconstructie geproduceerd conform EN-1090-2, EXC2 en berekend conform Consequence Class 1.
Dubbelwandige polyester lichtplaten van nok naar goot. - De dak- en staalconstructie zijn voorbereid op een extra gewicht van zonnepanelen van maximaal 12 kg/m².
€ 33,- per m² - De gevels rondom vanaf peil met bandverzinkte stalen sigma en/of C profielen en wandprofielplaten

type 32/1000W, aan de buitenzijde voorzien van 200 µm plastisol coating in een standaard kleur.
Kunststof raam (wit), afm. 1,86 m x 1,20 m (bxh), incl. draai-/kiepraam en blank dubbel isolatieglas. - Het dak met bandverzinkte stalen sigma en/of C profielen en staal profielplaten (Anticondens) type 32/1000D, aan
€ 1.150,- per stuk de buitenzijde voorzien van 200 µm plastisol coating in een standaard kleur.

- Het dak en de gevels incl. R.V.S. bevestigingsmateriaal.
Fundering, betonvloer, tussenvloer, etc. - Aan beide zijden een naadloos getrokken industriebakgoot (type 205), incl. PVC hemelwaterafvoer tot maaiveld.
Op aanvraag - 1 stuk(s) stalen geïsoleerde loopdeur, afm. 1,00 m x 2,30 m (bxh), type HNL1, in grondlaag RAL 9016, incl.

knopcilinder en stormketting.
√ = staalconstructie wordt uitgevoerd met een hoekverstijving t.p.v. aansluiting kolom-dakligger. - 1 stuk(s) stalen 40 mm geïsoleerde overheaddeur, afm. 4,55 m x 4,20 m (bxh), in een standaard kleur en handbediend.
○ = hal wordt voorzien van 2 stuk(s) geïsoleerde stalen loopdeuren i.p.v. 1 stuk(s).

Prijzen zijn excl. BTW en excl. fundering. Bovenstaande maatvoering is bovenzijde dakpakket en
buitenwerks wandbeplating. Deze prijzen zijn slechts een voorbeeld, wij werken niet met
standaard maatvoering. Vanaf 150 m² wordt alles naar wens voor u berekend en geproduceerd, dit
is slechts een greep uit de mogelijkheden.

€ 31.540
€ 40.840
€ 63.095

€ 89.405

Montage
€ 10.540
€ 13.630
€ 16.560
€ 23.430

Voor een vrijblijvende, gespecificeerde offerte op maat kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop systeembouw op +31(0)318521700, of via systeembouw@hardeman.nl



Richtprijzen Hardeman Systeembouw

Plat dak

Dakrandhoogte 6,00 m

5 m langer (incl. montage)

Lengte Breedte Levering Totaal Meerprijs
20 m x 10 m € 68.065 € 80.915 € 11.728
25 m x 12 m € 84.755 € 100.945 € 13.020
30 m x 15 m € 106.360 € 126.355 € 14.019
40 m x 20 m € 158.485 € 186.420 € 17.585
50 m x 25 m € 216.650 € 254.580 € 19.511 √/○

60 m x 30 m € 308.415 € 356.755 € 25.088 √/○

80 m x 40 m € 522.920 € 596.290 € 33.418 √/○

Prijspeil: januari 2021

Opties - Prijzen zijn gebaseerd op regio midden Nederland, vrijstaand en goed te bereiken.
- Bouwtekeningen t.b.v. de bouwaanvraag en sterkteberekeningen t.b.v. de staalconstructie zijn inbegrepen.

Extra stalen loopdeur, afm. 1,00 m x 2,30 m (bxh), incl. knopcilinder. - De staalconstructie gestraald en gepoedercoat (laagdikte 60 µm) in een standaard kleur, corrosieklasse C1, vogel-
€ 1.295,- per stuk windverband in verzinkte uitvoering.

- De staalconstructie geproduceerd conform EN-1090-2, EXC2 en berekend conform Consequence Class 1.
Vierwandige Acrylaat lichtkoepel, afm. 1,00 m x 1,00 m,  met daktoetredingsmogelijkheid. - De dak- en staalconstructie zijn voorbereid op een extra gewicht van zonnepanelen van maximaal 20 kg/m².
€ 2.160,- per stuk - Dakankers t.b.v. plat dak conform NEN-EN 795, klasse A. Dakankers maximaal 18,5 m¹ uit elkaar en op ca. 4 m uit de

dakrand, inclusief pendelankers op de hoeken. Geschikt om een tijdelijke opspanbeveiliging met instelbare leeflijn en
Kunststof raam (wit), afm. 2,19 m x 1,20 m (bxh), incl. draai-/kiepraam en blank dubbel isolatieglas. harnas aan te bevestigen.
€ 1.325,- per stuk - De gevels rondom vanaf peil met bandverzinkte stalen sigma en/of C profielen en blind bevestigde PIRplus wandpanelen

type 1150WV 100mm LL, Rc = 4,70 m²K/W, aan de buitenzijde voorzien van 200 µm plastisol coating in een standaard kleur.
Fundering, betonvloer, tussenvloer, etc. - Het dak met PIRplus sandwichpanelen type 132/164, Rc = 6,55 m²K/W, onder afschot t.b.v. plat dak, aan de binnenzijde
Op aanvraag gebroken wit met lage profilering en geheel parkerloos uitgevoerd, inclusief  1-Laagse lichtgrijze kunststof PVC

dakbedekking in extra zware uitvoering dik 1,5 mm met polyesterinlage.
√ = staalconstructie wordt uitgevoerd met een hoekverstijving t.p.v. aansluiting kolom-dakligger. - Het dak en de gevels incl. R.V.S. bevestigingsmateriaal.
○ = hal wordt voorzien van 2 stuk(s) geïsoleerde stalen loopdeuren i.p.v. 1 stuk(s). - Verticale PVC hemelwaterafvoer (grijs) buiten de gevel tot maaiveld, inclusief de benodigde spuwers en vergaarbakken.

- 1 stuk(s) stalen geïsoleerde loopdeur, afm. 1,00 m x 2,30 m (bxh), type HNL1, in grondlaag RAL 9016, incl.
Prijzen zijn excl. BTW en excl. fundering. Bovenstaande maatvoering is bovenzijde dakpakket en knopcilinder en stormketting.
buitenwerks wandbeplating. Deze prijzen zijn slechts een voorbeeld, wij werken niet met - 1 stuk(s) stalen 40 mm geïsoleerde overheaddeur, afm. 4,55 m x 4,20 m (bxh), in een standaard kleur en handbediend.
standaard maatvoering. Vanaf 150 m² wordt alles naar wens voor u berekend en geproduceerd, dit
is slechts een greep uit de mogelijkheden.

Montage
€ 12.850
€ 16.190
€ 19.995
€ 27.935
€ 37.930
€ 48.340
€ 73.370

Voor een vrijblijvende, gespecificeerde offerte op maat kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop systeembouw op +31(0)318521700, of via systeembouw@hardeman.nl



Richtprijzen Hardeman Systeembouw

Open Veldschuur
15 Graden Hellend

Goothoogte 3,00 m en 4,00 m

5 m langer (incl. montage)

Lengte Breedte Levering Totaal Meerprijs
20 m x 10 m € 26.530 € 35.220 € 5.963
25 m x 12 m € 35.055 € 46.255 € 3.275
30 m x 15 m € 46.035 € 60.010 € 6.834
40 m x 20 m € 70.820 € 91.150 € 8.683

Prijspeil: januari 2021

Opties - Prijzen zijn gebaseerd op regio midden Nederland, vrijstaand en goed te bereiken.
- Bouwtekeningen t.b.v. de bouwaanvraag en sterkteberekeningen t.b.v. de staalconstructie zijn inbegrepen.

Extra stalen loopdeur, afm. 1,00 m x 2,30 m (bxh), incl. knopcilinder. - De staalconstructie in volbad verzinkte uitvoering, corrosieklasse C3, vogelwindverband in verzinkte uitvoering.
€ 875,- per stuk - De staalconstructie geproduceerd conform EN-1090-2, EXC2 en berekend conform Consequence Class 1.

- De dak- en staalconstructie zijn voorbereid op een extra gewicht van zonnepanelen van maximaal 12 kg/m².
Fundering, betonvloer, tussenvloer, etc. - De gevels aan 3 zijden vanaf peil met bandverzinkte stalen sigma en/of C profielen en wandprofielplaten
Op aanvraag type 32/1000W, aan de buitenzijde voorzien van 200 µm plastisol coating in een standaard kleur (voorzijde open).

- Het dak met bandverzinkte stalen sigma en/of C profielen en staal profielplaten (Anticondens) type 32/1000D, aan
√ = staalconstructie wordt uitgevoerd met een hoekverstijving t.p.v. aansluiting kolom-dakligger. de buitenzijde voorzien van 200 µm plastisol coating in een standaard kleur.
○ = hal wordt voorzien van 2 stuk(s) geïsoleerde stalen loopdeuren i.p.v. 1 stuk(s). - Het dak en de gevels incl. R.V.S. bevestigingsmateriaal.

- Aan beide zijden een naadloos getrokken industriebakgoot (type 205), incl. PVC hemelwaterafvoer tot maaiveld.
Prijzen zijn excl. BTW en excl. fundering. Bovenstaande maatvoering is bovenzijde dakpakket en
buitenwerks wandbeplating. Deze prijzen zijn slechts een voorbeeld, wij werken niet met
standaard maatvoering. Vanaf 150 m² wordt alles naar wens voor u berekend en geproduceerd, dit
is slechts een greep uit de mogelijkheden.

€ 11.200
€ 13.975
€ 20.330

Montage
€ 8.690

Voor een vrijblijvende, gespecificeerde offerte op maat kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop systeembouw op +31(0)318521700, of via systeembouw@hardeman.nl


