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TARIEVEN EN CONDITIES per 1/1/2010
Uurtarief Minimum ½ uur, daarboven per ¼ uur
(reis- en werkuren)
Maandag t/m vrijdag
8 - 18 uur
Maandag t/m vrijdag
18 - 8 uur
Zaterdag
8 - 14 uur
Zaterdag van 14 uur tot Maandag 8 uur

€ 65,€ 98,€ 105,€ 140,-

per uur
per uur
per uur
per uur

Kilometervergoeding
Per verreden kilometer, excl. brandstoftoeslag
Gewichten toeslag
- tot 1500 kg M1 ijkgewichten
(bij > 100 kg)
- tot 3000 kg M1 ijkgewichten
(ook bij transport grote weegschalen)
Brandstof toeslag (prijsverhoging en accijns)
Alle tarieven zijn ex BTW.

€
€
€

0,62
0,23
0,50

per km
per km
per km

€

0,00

per km

Reiskosten
Bij meerdere bezoeken op dezelfde dag bij verschillende opdrachtgevers, worden de reisuren en
verreden kilometers, gerekend vanaf Zeewolde, naar evenredigheid van de gewerkte uren
over deze opdrachtgevers verdeeld.
Buiten onze schuld ontstane niet werkbare uren worden als gewerkte uren in rekening gebracht, dit geldt
ook voor vertragingen ontstaan door files.
Door ons wordt niet gezorgd voor:
 bouwkundige werkzaamheden, zoals het maken van een put, het aanbrengen van
montage- of doorvoergaten, het plaatsen en vastzetten van ankerbouten e.d.
 het leveren, leggen en aansluiten van elektrische- of pneumatische leidingen.
 transport- en hijswerkzaamheden op het terrein van de afnemer.
 het uitvoeren van werkzaamheden die, naar het oordeel van onze technicus, gevaar
kunnen opleveren voor personen of materialen.
IJkgewichten, gereedschap
Het gebruik van handgereedschap, meetapparatuur en RvA gecertificeerde ijkgewichten tot 150 kg
is in de tarieven inbegrepen.
Zo nodig dient ander benodigd gereedschap en/of assistentie bij de te verrichten werkzaamheden
kosteloos door de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld.
Gecertificeerde IJkgewichten klasse M1 tot max. 1500 kg kunnen ter beschikking worden gesteld,
uitsluitend onder begeleiding van een technicus van Weegtechniek Holland, tegen berekening van het
tarief voor reis- en werkuren, vermeerderd met de reiskosten. Zie "toeslag kilometervergoeding".
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadigen van de gewichten zolang
deze zich op zijn terrein bevinden.
Certificering
Service technici van Weegtechniek Holland zijn VCA en BHV gecertificeerd en zijn door Verispect en
het NMi erkende ijk-keurmeesters op basis van erkenning nr. 2545 en CE-120 (Metrologiewet art. 6 en 7)
Aansprakelijkheid, verzekering
Weegtechniek Holland aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor productieverliezen
of andere kosten ontstaan door het handelen van haar technici.
Opdrachtgever draagt zorg voor een adequate verzekering van de personen en eigendommen van
Weegtechniek Holland B.V., zolang deze zich op haar terrein bevinden.

