Tarieven per 01-01-2022
Onze werkzaamheden worden uitgevoerd door onze vakbekwame monteurs die met hun bus bij u op locatie
komen. Als een monteur bij u aan de deur komt geldt een starttarief, plus een tarief voor de gewerkte uren,
aangevuld met kosten voor eventueel gebruikte materialen en parkeerkosten.

Starttarief
Voor iedere opdracht die wij in behandeling nemen moeten we kosten maken. Zo heeft een monteur tijd en een
auto nodig om bij u te komen en gebruikt hij gereedschappen. Al deze kosten zijn verwerkt in het starttarief.
Verder brengen wij u alleen de daadwerkelijk gemaakte uren en gebruikte materialen in rekening. Op deze
manier kunnen wij op transparante wijze inzichtelijk maken welke kosten wij aan u doorberekenen.
Als u een vaste prijs hebt afgesproken is het starttarief niet van toepassing.
Indien de werkzaamheden dit vereisen kan het voorkomen dat er twee monteurs nodig zijn, bijvoorbeeld bij
werken op hoogte of onder de vloer.
Starttarief per regio incl. maximaal 0,5 uur servicemonteur vanaf 01-01-2022

Incl.21%
BTW

Excl.
BTW

postcode 7251

€ 67,46

€ 55,75

postcode 7218-7223-7231-7232-7234-7244-7255-7261

€ 88,63

€ 73,25

€ 103,15

€ 85,25

Incl.21%
BTW

Excl.
BTW

€ 74,42

€ 61,50

Service monteur

€ 85,91

€ 71,00

2e monteur

€ 60,50

€ 50,00

postcode 7021-7201-7202-7203-7204-7206-7207-7211-7217-7221-7226-7227-7241-7242-7245
Afstanden > 15km Daadwerkelijk gemaakte reiskosten (incl. reisuren)
Tarieven vanaf 01-01-2022
Als wij werkzaamheden voor u uitvoeren gelden hiervoor onderstaande tarieven voor de
gewerkte uren.
Allround Monteur

Storingsdienst
Voor vaste klanten hebben wij een storingsdienst. Via ons storingsnummer kunt u ons bereiken. 0575 22 90 39
Tarieven Storingsdienst 01-01-2022

Incl.21%
BTW

Excl. BTW

Zon- en feestdagen servicemonteur 200%

€ 171,82

€ 142,00

Overige uren servicemonteur na 17:00 uur en op zaterdag 150%

€ 128,87

€ 106,50

Parkeren
Onze monteurs hebben de mogelijkheid om hun auto aan te melden voor gebieden waarin betaald geparkeerd
moet worden. Dit brengt extra kosten met zich mee. Als u onze monteur liever wilt laten parkeren met uw
bezoekerspas of hebt u de beschikking over een eigen parkeervoorziening dan kunt u dit aangeven wanneer u
een afspraak met ons maakt.

