Kalkovenweg 50A
2401 LK Alphen aan den Rijn
Web: www.metalfoldings.nl
Mail: info@metalfoldings.nl
Overzicht van standaard regieprijzen per 1-1-2021:
a
b

Opname/advies/montage op locatie (1 pers)
Opname/advies/montage op locatie (2 pers)

€ 50,-/uur
€ 100,-/uur

+
Rk

Toeslag reiskosten (Gerekend retour Metalfoldings-locatie)
Reiskosten voor locaties > 10km

€ 1,00/km

+
A
B
C

Toeslag per melding
AK + Uitwerken opname in email (standaard)
AK + Uitwerken opname in formele offerte
AK + Uitwerken rapportage met advies en offerte

€ 75,-/opname
€ 100,-/opname
€ op aanvraag

+
I
II
III

Toeslag spoedopname/-montage op specifiek verzoek opdrachtgever
Hoge spoed = zelfde dag (indien mogelijk)
€ 175,Normale spoed = binnen 1 werkdag
€ 125,Matige spoed = binnen 2 werkdagen
€ 75,-

Extra toeslagen (Alleen mogelijk na overleg)
Avondtoeslag
+ 20% (16:00u tot 23:00u)
Zaterdagtoeslag
+ 50% (07:00u tot 15:00u)
Zondagtoeslag
+ 100% (07:00u tot 15:00u)
Algemeen:
Alle prijzen zijn excl. 21 % BTW, Parkeer-/Tol-/Veergelden, materiaal en/of materieel.
Alle prijzen zijn inclusief het gebruik van PBM’s (Persoonlijke beschermingsmiddelen),
basis montagemiddelen (boor-/schroef-/zaaggereedschap) en (klap)ladder.
Uitgangspunten:
- Standaard proberen wij een melding binnen 5 werkdagen na opdracht op te nemen.
Verzoek voor een spoedopname dient specifiek te worden overeengekomen.
- Per opname/advies/herstel wordt een retour berekend vanaf onze vestiging.
- Per opname/advies/herstel wordt de prijs berekend door een optelling van de diverse alinea’s
Standaard: a + Rk + A = totaalprijs excl. materiaal/materieel.
- Tijden worden berekend op basis van standaard werktijden, afgerond op hele uren.
Standaard werktijden van onze monteurs zijn op werkdagen van 07:00u-16:00u.
- Reisafstand wordt bepaald door middel van de snelste route in Google Maps.
De totale afstand wordt naar boven afgerond op 5-tallen.
Een opname/advies/herstel wordt uitgevoerd door 1 persoon.
Mochten wij uit uw aanvraag herleiden dat een extra persoon nodig is maken wij dit vooraf kenbaar.
Betalingstermijn: binnen 14 dagen na gereed-melding.
Voor afwijkende situaties en/of langlopende projecten kunnen wij uiteraard in overleg afwijkende regelingen treffen,
stuur ons een mail naar info@metalfoldings.nl
BIC: INGBNL2A
Kvk: 27336186
Btw: NL820401687B01
IBAN/SEPA: NL48INGB0002075635
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn onze "algemene leverings- en betalingsvoorwaarden" van toepassing. Deze zijn gratis beschikbaar op onze website.

