
Wat kost een kast op maat?
Wil je weten hoeveel een kast op maat kost of heb je een andere vraag? Kijk snel in onderstaand 
overzicht met de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Neem dan snel contact op met 
een van de StoreMax verkooppunten bij jou in de buurt.

Inhoud (Wat kost een kast op maat)
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-	 Kunnen	jullie	een	offerte	uitschrijven?
-  Hoe wordt de prijs van een 

kast op maat berekend?
- Waarom staan er geen prijzen op jullie site?

Wat kost een kast
op maat? 
Het is lastig te zeggen hoeveel je kast op maat zal gaan kosten, omdat dit afhankelijk is van het 
type kast dat je kiest, de afmetingen, de afwerkingen en of je ook deuren wil of alleen het interieur. 
Gelukkig is er een oplossing. In onze online kastendesigner kun je jouw droomkast samenstellen en 
aan de rechterkant van de kastendesigner vind je bovenaan.

Kunnen jullie een offerte uitschrijven?
Voor	een	offerte	kun	je	langsgaan	bij	een	van	onze	StoreMax	verkooppunten	bij	jou	in	de	buurt.	
Zij	kunnen	je	vrijblijvend	alle	opties	laten	zien,	advies	op	maat	geven	en	vrijblijvend	een	offerte	
opmaken. Zoek hier een verkooppunt bij jou in de buurt. Om alvast een idee te krijgen van de 
kosten kun je een ontwerp in onze kastendesigner maken.

https://www.storemax.eu/nl/kastendesigner
https://www.storemax.eu/nl/over-storemax/dealers


Hoe wordt de prijs van een kast op maat 
berekend?
De prijs van een StoreMax kast hangt van een aantal zaken af. Zo speelt het type kast en het 
formaat van een kast een belangrijke rol. Een inloopkast is groter en dus duurder dan alleen 
een interieur met schuifdeuren. Andere factoren die meespelen in het bepalen van de prijs 
zijn de materiaalkeuze en de dikte, de onderdelen van je interieur (schoenenrek, schappen, 
garderobestang etc.) en accessoires zoals verlichting of sensoren. De prijs hangt dus nauw samen 
met je eigen wensen.

Waarom staan er geen prijzen op jullie site?
Wij hebben geen prijzen op onze site staan. Wij werken namelijk met dealers. Je kunt wel terecht 
in onze kastendesigner om zelf een kast op maat te maken. Je krijgt dan wel een indicatie van de 
prijs.

https://www.storemax.eu/nl/kastendesigner
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