Hieronder kan u in het kort onze tarieven & werkwijze terugvinden voor herstellingen of
kleinere werken
Wij zijn gespecialiseerd in dakwerken met name sarkingdaken ( isoleren van buitenuit om
koude bruggen uit te sluiten )
Wij doen eveneens allerhande herstellingen , maar dit kunnen wij niet op voorhand
inschatten. Dit wordt steeds in regie gedaan .
Onze tarieven vindt u hieronder :
Verplaatsing ( kosten & tijd ) wordt beschouwd als werkuren . Er wordt géén aparte
kilometervergoeding gevraagd binnen een straal van 15 km van ons bedrijf af , anders

word dit 0,50 €/km excl btw ( kilometervergoeding is niet hetzelfde als kilometerheffing )
Werkuren worden gerekend van vertrek vorige klant ( of magazijn ) tot vertrek huidige
klant + 0,50 u per klant per werkende dag ( laden , lossen , administratie , .... ). De
minimum facturatie per interventie is 2,50 uren exclusief btw.
Uurtarief is vanaf 1 mei 2018 : 46,06 €/u excl btw en per arbeider , dit tarief wordt
aangepast bij iedere loonindexatie.
Kraanuren indien van toepassing : 100,00 € voor het eerste uur , 75,00 € vanaf het
tweede uur ( te rekenen vanaf vertrek magazijn tot terugkomst magazijn ). Opgelet ;
het is mogelijk dat u hiervoor eerst een vergunning dient aan te vragen bij de
gemeente. Gelieve u vooraf te informeren.
Personenbak max.4 personen ( indien van toepassing ) word vervoerd op een andere
camionette. Huur voor de personenbak is 50,00 €/dag/excl btw
Retributiekosten & parkeerkosten zijn steeds afhankelijk van de gemeente waar de werken
dienen te worden uitgevoerd.
Kilometerheffing is afhankelijk van het traject dat word afgelegd en is enkel van
toepassing voor al onze voertuigen die een OBU aan boord hebben.
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen en worden per mail verstuurd. Papieren
versie = + 2,50 €/excl btw
Betalingen op 30 dagen is + 2% ( kredietbeperking ).
Gelieve ons op de hoogte te houden of u al dan niet met onze firma wenst te werken.
Indien u met onze firma wenst te werken , gelieve dan
tijdig foto’s te bezorgen per werf ,
de hoogte tot in de goot en de hoogte tot in de nok door te geven
Of het dak gemakkelijk toegankelijk is of niet .
Of de kraan noodzakelijk is of niet.
graag ook de dakopbouw doorgeven. ( pannen of leien , soort onderdak , soort isolatie )
De volledige gegevens waar de herstelling dient te gebeuren alsook uw volledige eigen
gegevens indien dit niet hetzelfde adres is

Dergelijke werken worden ingepland op het einde van een werkweek omdat onze kraan
iedere maandag op een andere werf start en daar werden vergunningen aangevraagd door
de klant voor het parkeren.

Hopelijk bent u hiermee voldoende geïnformeerd en hopend op een
constructieve samenwerking ,

