
Zaagfabriek bv          Datum: 

Utrechtsestraatweg 194        Medewerker: 

Zaagfabriek bv. 

3911 TX Rhenen 

 

Klantgegevens:  

Naam:  

Adres: 

Postcode en Plaats: 

Telefoonnummer: 

Projectnaam: 

Arbeidsuren                                   Uur € 
Kilometers heen en terug                                   

Kilometer 
€ 

Arbeidsuren 2e persoon                                   Uur  € 

Parkeerkosten           € 
Lijmkit                                    Stuks € 

Klein materiaal   € 
Totaal  € 

 

Tarieven inclusief 21% btw 

Arbeidsuren:  € 87,50,- per uur. Minimaal 1 uur, hierna wordt er per kwartier 

gerekend. Deze prijs is gebaseerd op het arbeidsloon en  

gereedschap.  

Kilometervergoeding :  €0.95,- per gereden kilometer heen en terug vanaf 

Utrechtsestraatweg 194 3911 TX Rhenen. 

2e persoon:  €47,50,- per uur. Minimaal 1 uur, hierna wordt er per kwartier 

gerekend.  

Tube lijmkit:    €12,50,- 

o Gebruikt klein materiaal wordt naderhand berekend.  

o Parkeerkosten worden in rekening gebracht bij klant 

o Wij gaan ervan uit dat er iemand op locatie is om eventueel mee te helpen als er een 2e 

persoon nodig is voor monteren lange of zwaardere voorwerpen. Indien dit niet mogelijk is 

graag melden zodat er een 2e medewerker gepland kan worden.  

o De bedrijfsauto is onder andere ingericht met een accuschroefmachine, boormachine met 

stofafzuiging, bouwstofzuiger, werklamp, verlengsnoer, handgereedschap, laser met statief, 

detector-scanner, 2 stuks trapjes van 70 cm, extra pluggen en schroeven, waterpassen, 



decoupeerzaag, kantenfrees, aftekengereedschap. De bedrijfsauto is een bestelauto ( 1,80 m 

hoog) en beschikt over een moderne Euro 6 motor. In sommige gevallen wordt er een 

aanhanger meegenomen en is het ook verplicht een parkeerkaart te kopen voor de 

aanhanger als deze een parkeerplek in bezet neemt.  

o Uiteraard is onze doelstelling de producten stevig te bevestigen, helaas komt het voor dat 

een woning slechte muren heeft of stucwerk wat tijdens het boren los kan laten. In sommige 

gevallen is het ook mogelijk dat een wandplank blijft schommelen doordat de pluggen niet 

genoeg kunnen aangrijpen in de muur. Het wordt geadviseerd om 2 druppels lijmkit tegen de 

achterwand van het product te plakken om zo veel als mogelijke beweging eruit te halen. Er 

wordt gewerkt met manuele waterpassen en een laser, ondanks dit is het mogelijk dat het 

product niet 100% zuiver komt te hangen door een voeg tussen de stenen of de boor 

verschuift door een afwijking in de muur.  Wij scannen de muren met een detector op 

waterleidingen en stroomkabels maar het kan voorkomen dat waterleidingen van kunststof 

zijn deze kunnen wij niet detecteren. Bovenstaande valt buiten onze verantwoording maar 

uiteraard helpen wij mee dit te voorkomen. Wellicht is er een bouwtekening of andere 

informatie beschikbaar welke van te voren te controleren is. Indien gewenst graag van te 

voren de vloer afdekken of eventueel doorgeven dat wij stucloper mee moeten nemen. Wij 

zullen zelf het verpakkingsmateriaal van eigen producten afvoeren.  

o Het is mogelijk dat wij producten van andere leveranciers monteren of ophangen, graag van 

te voren doorgeven ivm planning. Het is mogelijk dat de medewerker dit op locatie weigert 

doordat het bijvoorbeeld te fragiel, te kostbaar is, risico op schade is, te zwaar is voor het 

bevestigingsmateriaal of de muur niet geschikt is. 

 

Naam klant: ……………….. 

 

 

 

 

Tekenen voor gezien     Tekenen voor Akkoord  

……………………………….     ………………………………. 


