
	   	  
	   Montageprijzen 2016 

BIC: INGBNL2A  
Kvk: 27336186 
Btw: NL809130440B01  
IBAN/SEPA: NL48INGB0002075635 
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn onze "algemene leverings- en betalingsvoorwaarden" van toepassing. Deze zijn gratis beschikbaar op onze website. 

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht van onze regieprijzen: 
 
Binnen Alphen aan den Rijn 
Inmeetwerk/advies op locatie € 45,--  (€ 54,45/keer incl. Btw) 
Monteur € 45,--/uur  (€ 54,45/uur incl. Btw) 
Montageploeg (2 pers) € 90,--/uur (€ 108,90/uur incl. Btw) 
 
Buiten Alphen aan den Rijn 
Inmeetwerk/advies op locatie € 45,--* (€ 54,45 incl. Btw) 
Monteur € 45,--/uur* (€ 54,45/uur  incl. Btw) 
Montageploeg (2 pers) € 90,--/uur * (€ 108,90/uur incl. Btw) 
* + Voorrijdkosten € 1,50/km (€ 1,82/km incl. Btw) 
 
 
Overzicht van projectprijzen bij minimaal 5 aaneengesloten werkdagen: 
 
Binnen Alphen aan den Rijn 
Inmeetwerk/advies op locatie € 45,--  (€ 54,45/keer incl. Btw) 
Monteur € 320,--/werkdag (€ 387,20/dag incl. Btw) 
Montageploeg (2 pers) € 640,--/werkdag (€ 774,40/dag incl. Btw) 
 
Buiten Alphen aan den Rijn 
Inmeetwerk/advies op locatie € 45,--* (€ 54,45/keer incl. Btw) 
Monteur € 320,--/werkdag* (€ 387,20/dag incl. Btw) 
Montageploeg (2 pers) € 640,--/werkdag* (€ 774,40/dag incl. Btw) 
* + Voorrijdkosten € 1,50/km (€ 1,82/km incl. Btw) 
 
Extra toeslagen (Alleen mogelijk na overleg) 
Avondtoeslag  +  20%  Werktijd 16:00u tot 23:00u 
Zaterdagtoeslag +  50%  Werktijd 07:00u tot 15:00u 
Zondagtoeslag + 100%  Werktijd 07:00u tot 15:00u 
 
Alle genoemde basisprijzen zijn Exclusief 21 % BTW, Tol-/Veergelden, materialen en/of materieel.  Betalingstermijn 14 dagen na gereed werkzaamheden. 
De prijzen zijn inclusief het gebruik van onze Persoonlijke beschermings-/aanlijnmiddelen, handgereedschap en basis montagemiddelen tot 5m werkhoogte. 
Het aantal benodigde monteurs zal naar aanleiding van uw aanvraag door ons vooraf worden vastgesteld, hierover zullen wij met u contact opnemen. 
 
Kostenberekening: Afstand in km wordt bepaald m.b.v. google maps, een retour wordt gerekend vanaf ons magazijnadres.  
Tijden worden berekend op basis van onze standaard werktijden en naar boven afgerond op hele uren. 
Standaard werktijden zijn van 07:00u–09:00u/09:15u–13:00u/13:30u–15:45u. 
 
Voor vaste klanten, afwijkende situaties en/of langlopende projecten willen wij u uiteraard graag in overleg  een   
afwijkende regeling aanbieden/treffen, stuur ons een mail naar info@metalfoldings.nl o.v.v. montageaanbieding. 

 

Correspondentie: 
Postbus 2131 

2400 CC Alphen aan den Rijn 
 

Magazijn: 
Kalkovenweg 50A 

 2401 LK Alphen aan den Rijn 
 

Web: www.metalfoldings.nl 
Mail: info@metalfoldings.nl 

 


