TOELICHTING TARIEVEN
Onderstaand treft u een overzicht aan van onze tarieven. Daarnaast geven wij u graag een
toelichting op factoren die van invloed zijn op deze tarieven. Want onze uurtarieven zijn
natuurlijk ook gebaseerd op het rendabel houden van Van Lier Installatietechniek en Van
Lier Service. Zodat wij u nog jarenlang van dienst kunnen zijn en onze medewerkers voor
lange tijd zekerheid hebben over hun baan.
Geplande werkzaamheden
De werkzaamheden die een installatiebedrijf kan uitvoeren voor u zijn divers. Er zijn
werkzaamheden die eenvoudig op termijn kunnen worden gepland. Onderhoudsbeurten aan
CV-ketels en andere installaties zijn daar een goed voorbeeld van. Daarnaast zijn er klussen
die een paar uur in beslag nemen (korte klussen) en grotere projecten. Deze worden in
overleg met u zo snel mogelijk ingepland. Daarbij kan het voorkomen dat we voor sommige
klussen 2 monteurs inplannen. Dit ligt aan de aard van de werkzaamheden.
Kleine klussen en storingen
Niet alles kan worden gepland. Het is moeilijk om aan de telefoon een inschatting te maken
van de benodigde tijd die nodig is om u te helpen. Daarnaast is er bij elke opdracht, klein of
groot, tijd voor werkvoorbereiding en financiële afhandeling nodig. Houdt u er daarom
rekening mee dat wij altijd minimaal 0,5 uur factureren.
Daarnaast wordt de reistijd doorgerekend als werktijd.
Werkvoorbereiding, calculatie en facturatie
U ziet zelf alleen de werkzaamheden die onze monteurs bij u op locatie uitvoeren. En niet
alleen onze monteurs zijn voor u aan het werk. Bij ons op het bedrijf vinden alle
voorbereidende werkzaamheden plaats, vanaf de aanname van de telefoon. Voordat onze
monteurs aan de slag kunnen, zijn er al een aantal zaken op kantoor voorbereid. Het
bestellen van de juiste producten, het instrueren van de monteurs, administratieve
afhandeling en het zoeken naar de beste oplossing en het uitwerken hiervan zijn goede
voorbeelden van werkvoorbereiding. Het komt tevens voor dat een calculator berekeningen
voor de materialen en eventuele tekeningen moet maken.
En al het werk moet vervolgens op de juiste wijze correct worden gefactureerd, facturen
worden verstuurd en al dan niet tijdige betalingen worden verwerkt.

Storingen binnen/buiten reguliere werktijden
Storingen verhelpen wij zo snel mogelijk binnen de reguliere openingstijden. Afhankelijk van
de aard van de storing en de beschikbaarheid van de servicemonteurs zijn wij ook buiten de
reguliere werktijden te bereiken om calamiteiten op te lossen.
Wilt u de storing laten verhelpen buiten de reguliere werktijden? Houdt u dan rekening met
een toeslag die minimaal conform de CAO technisch installatiebedrijf is. Zoals eerder
vermeld wordt de reistijd doorgerekend als werktijd. Deze reistijd bij storingen wordt
gerekend vanaf de woonplaats van de monteur en niet de vestigingsplaats Maasbracht.
Prijsindicatie
Als u een prijsindicatie wenst voorafgaande aan de werkzaamheden, dan proberen wij u een
zo goed mogelijke prijsindicatie te geven op basis van de beschikbare informatie. Wij zijn
zorgvuldig in het berekenen van deze prijsindicatie, maar het is geen vaste prijsafspraak.
Ondanks alle inspanningen om tot een goede prijsindicatie te komen, kan het gebeuren dat
tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat er meer werkuren nodig zijn voor een
correcte oplevering. Ook onze ervaren medewerkers lopen tegen onvoorziene situaties aan
en kunnen niet door muren of vloeren heen kijken en om vooraf precies te zien hoe de
situatie is.
Benodigd materiaal in de auto en in het magazijn
Onze monteurs hebben een beperkt assortiment aan materiaal in hun auto. Ons complete
magazijn telt ruim 350M2, dus u kunt zich voorstellen dat wat zij in de auto meenemen
slechts een klein deel is, ook om diefstal uit de auto te voorkomen. Daarnaast wegen zij
vooraf zoveel mogelijk af welk materiaal er extra meegenomen moet worden. Ondanks dit
voorwerk kan het voorkomen dat zij terug naar de zaak moeten om het juiste materiaal op te
halen. Dit valt onder het reguliere werk bij de opdracht.
Wij proberen dit natuurlijk tot een minimum te beperken.

Uurtarieven per 01-01-2021
excl. 21%
btw

incl. 21%
btw

€ 49,59
€ 38,02
€ 52,50

€ 60,00
€ 46,00
€ 63,50

€ 0,50

€ 0,61

excl. 21%
btw

incl. 21%
btw

Cv < 40 kW
Cv > 40 kW
Olieketel
Geiser / gaskachel / boiler
Airco installatie (incl. desinfectie spray)
Warmtepomp
Gaskeuring (voor zowel de plezier- als beroepsvaart)

€ 73,14
€ 95,04
€ 117,77
€ 73,14
€ 73,14
€ 144,63
€ 97,11

€ 88,50
€ 115,00
€ 142,50
€ 88,50
€ 88,50
€ 175,00
€ 117,50

Combinatie OH C.V. ketel <40 kW en 1x airco
Combinatie OH meerdere airco's; vanaf de tweede airco
prijs per airco

€ 112,40

€ 136,00

€ 39,26

€ 47,50

Installatiewerkzaamheden
1e monteur installatietechniek
2e monteur installatietechniek
Servicemonteur (o.a. storingen)
Reiskosten
Reiskosten buiten een straal van 25km vanaf Maasbracht
(prijs per km)
Onderhoudswerkzaamheden

Excl. materiaal
Incl. reiskosten en reistijd tot een straal van 25 km vanaf
Maasbracht.

Periode toeslag
Weekdag na 17.00 uur
Zaterdag
Zon- en feestdagen

Toeslagpercentage
50%
50%
100%

Diverse merken C.V. ketels:
Bovenstaande tarieven voor het onderhoud aan een C.V. ketel gelden alleen, indien de CV
ketel regelmatig en goed onderhouden is. Mocht dit niet het geval zijn, kan het zijn dat er
extra tijd nodig is en ook in rekening gebracht wordt.
Wij plaatsen zelf alleen Nefit CV ketels. Van deze ketel hebben we ook veel onderdelen op
voorraad. Van andere merken ketels kan het zijn dat we niet alle onderdelen op voorraad
hebben en dat die n.a.v. een bezoek/storing besteld moeten worden en dat we hiervoor dan
een nieuwe afspraak moeten maken.

Reparatie Sanibroyeur
Voor het repareren van uw Sanibroyeur hanteren wij ook bovenstaande tarieven.
Indien u de Sanibroyeur bij ons aflevert of laat bezorgen dan ontvangen wij deze graag
schoon. Anders zijn we genoodzaakt extra tijd in rekening te brengen voor het
schoonmaken van de Sanibroyeur.
Blijkt het niet mogelijk te zijn om de Sanibroyeur te repraren, dan brengen we
onderzoekskosten in rekening. Deze bedragen € 45,00 incl btw.
(Dit geldt alleen voor Sanibroyeurs die bij ons in de werkplaats worden onderzocht)

