
Service opties Incl. BTW Wisselkosten

175,00€           per keer 349,00€      

55,00€             per keer 349,00€      

70,00€             per keer

59,00€             per keer Afvoer kosten*

170,00€           per keer 349,00€      

140,00€           per keer

55,00€            per keer 599,00€      

15,00€            voorrij kosten ex. milieu vervuiling, max 3 m3 afval, ex. afvoer grond

Arbeid tarief      11,50€            per tien minuten 899,00€      

22,50€            per mnd op jaarbasis

32,50€            per mnd op jaarbasis *LET OP; bij aan-afvoer van een recreatie object is de eigenaar

Riool camera inspectie per sessie 99,00€            max. 60 min & incl. 1 operator verantwoordelijk voor de technische status zoals assen, banden &

Riool spuit (Dibo) per sessie 99,00€            max. 60 min & incl. 1 operator aankoppelingen van het object. 

15,00€            per keer Voor tussentijdse reparatie of sloop geldt een extra tarief i.v.m.

Tussentijds meterstanden afrekening sturen 25,00€            per keer arbeid en afvoer.

op aanvraag 

Uur tarieven per 10 minuten

Opstartarief machines en chaufeur 19,50€         eenmalig

Tractor + werktuig 11,00€         inclusief machinist

Shovel 4,5 ton 12,00€         inclusief machinist

Midikraan 6 ton, incl opties 14,00€         inclusief machinist

Inventarissen

Arbeidstarieven kwartier  Boxspring onderbouw naadloos incl verenpakket 375,00€       

Extra schoonmaakkosten 12,00€          incl opstart Matras super comf. GEOTEX Incl. bonelpak. 240mm hoog 395,00€       

Onderbouw standaard 199,00€       

Kunstgras per Bonel matras standaard 155,00€       

Kunstgras minimale afname 15m2 39,50€          m2, gelegd zand en ondervloer Matrashoes 14,95€        

Kunstgras instrooi zand 5,99€           zak  Dekbed 35,00€        

Kunstgras lijm 24,95€          per emmer van 1,5 kilo Kussen 8,00€          

Kunstgras insteek/vastzet pennen 4,99€           per 10 stuks

Keukenset 4 persoons 395,00€       

Bestratingen Keukenset 6 persoons 465,00€       

Honingraat bestrating antraciet komokeur 39,00€          m2 Tafel eiken 4 persoons 350,00€       

Betontegels 50 x 50 x 4 antraciet 19,50€          m2 Tafel eiken 6 persoons 399,00€       

Betonbanden 6 x 20 x 100 9,50€           m1 Eetkamer stoel kunstleer p.st. 99,00€        

Betonzaagwerk (tot 8cm dik) 9,99€           m1 Eetkamer stoel kunstleer met armleuning p.st. 120,00€       

Fauteuil (variabel) p.st. 200,00€       

Tuinen

Zwarte grond 19,00€          shovel bak Gecert. DOM cilinderslot incl. montage (3 sleutels) 80,00€        

Straatzand onverwerkt. Plm 0,9 ton 27,50€          shovel bak DOM sleutel per stuk (extra of vervanging) 32,00€        

Worteldoek 3,50€           m2

Basaltsplit 99,00€          shovel bak Plaatsen van de fietskluis 50,00€        

Fietskluis aankoop incl. fietsrek t.b.v. 4 fietsen 2.995,00€    

Afvalstromen Huur fietskluis per mnd 29,50€        

Bouw en sloop 480,00€        10m3 container Aanleg elektra vanuit woning naar fietskluis ten

Puin 200,00€        10m3 container genoege van (fiets)oplader inclusief wandcontact doos &

Hout schoon B hout 270,00€        10m3 container aansluiting in woning (eenmalige kosten) Op aanvraag

Bouw en sloop 400,00€        6m3 container

Puin 170,00€        6m3 container Plise Gordijn 185,00€       

Hout schoon B hout 250,00€        6m3 container Rol gordijn raam 35,00€        

Kruiwagen hout / afval 25,00€          kruiwagen Hor-deur 375,00€       

Overig materiaal Op aanvraag geen asbest/dakleer Hor-raam 99,00€        

Alle prijzen zijn inclusief BTW en zet- & druk fouten zijn voorbehouden. Prijs wijzigingen voorbehouden.

Bij verkoop van uw chalet of kavel, zie verkoopbemiddeling.

Voor alle materialen geldt; zo lang de voorraad strekt.
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Stacaravan afkoppelen & afslepen

naar parkeerplaats

Kavel opruimen

Chalet afkoppelen & afslepen

naar parkeerplaats

Tussentijds opnemen meterstanden

Overige werkzaamheden 

Grasmaaien

Grasmaaien & hagen bijhouden

Winterklaar maken

Zomerklaar instellen

Technische Dienst 

Chalet ramen wassen buitenom

Goten reinigen

Chalet int. schoonmaken tussenbeurt

Chalet int schoonmaken grote beurt

Residence de Eese

Uitschrijf kosten

Service tarieven 2021

Entree kostenChalet & ramen wassen buitenom
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