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2 TARIEVEN per 1 september 2022 per technicus in euro's

Het opstellen van een offerte aan de hand van foto's en tekeningen is kosteloos.
Opname op locatie       ex. BTW      incl. BTW
Opname tot 0,5 uur op locatie en offerte        75,00  90,75
Prijs per opname inclusief max. 25 km reisafstand vanaf kantoor Diemen 
Opname > 0,5 uur op locatie incl. rapportage en/of offerte       66,00  79,86
Werkvoorbereiding
Offerte opstellen, werkvoorbereiding werkplaats                                55,00  66,55
Teken- en ontwerpwerkzaamheden         60,00  72,60
Regie-werkzaamheden (nacalculatie) per uur    
Installatiewerkzaamheden elektrotechniek         66,00    79,86
Installatiewerkzaamheden ICT, intercom, domotica      75,00  90,75 
Inregeling ICT, intercom, domotica vanaf        85,00            102,85
Per dag per technicus op locatie wordt  minimaal 1 uur berekend. 
Na het eerste uur wordt arbeid per kwartier berekend.

Regie-werkzaamheden per dag     
Dagprijs is inclusief reistijd vanaf kantoor Diemen.
en geldt tot een maximum van 8,5 uur 'uit- en thuis'
Installatiewerkzaamheden elektrotechniek      500,00            605,00

Aangenomen werk       
Een vaste prijs voor installatie-werkzaamheden elektrotechniek 
is mogelijk. Een opname op locatie is hiervoor noodzakelijk. 

Storingswerkzaamheden per uur
Zie ook beschikbaarheid.
Storingen uitsluitend op basis van nacalculatie.      80,00  96,80
Per dag per technicus wordt  minimaal 2 uur berekend. 

Inspectiewerkzaamheden NEN 1010, NEN 3140 
Prijs inclusief digitale reportage vanaf         375,00             453,75

Freeswerkzaamheden (door derden)    
Starttarief per opdracht per dag       175,00             211,75
Sleuven frezen tot 25 mm in betonnen wanden per meter     15,00   18,15
Sleuven frezen tot 25 mm in kalkzandsteen per meter      12,50   15,13
Dozen 82 mm boren in betonnen wanden per stuk      17,50   21,18
Dozen 82 mm boren in kalkzandsteen per stuk         15,00   18,15
Opruimwerkzaamheden per uur         50,00   60,50

Aardingswerkzaamheden (door derden)   
Prijzen afhankelijk van bodemgesteldheid vanaf      300,00 363,00

Reistijdvergoeding 
Reistijdvergoeding (voorrijkosten) is gebaseerd op de postcode van de locatie en wordt berekend 
vanaf kantoor Diemen. Kosten gelden per technicus per dag.
Bij storingen buiten kantoortijden wordt het actuele tarief af standplaats technicus berekend (vv).

Parkeerkosten 
Parkeerkosten worden tegen het geldende parkeertarief doorberekend.

Toeslagen (zie ook beschikbaarheid)
Avond: maandag t/m donderdag 18:00 - 22:00 uur        25%
Avond: vrijdag  t/m zondag 18:00 - 22:00 uur          50%
Nacht: 22:00 - 08:00 uur         100%
Zaterdag en zondag: 8:00 - 18:00 uur             35%
Feestdagen: extra toeslag op totaalbedrag incl. andere toeslagen 100%          
                  z.o.z.
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2 AANVULLENDE VOORWAARDEN per 1 september 2022

Betalingscondities
Betaling bij oplevering per PIN of contant of overboeking via internetbankieren in bijzijn van de monteur.
Voor projecten (langlopend) gelden de volgende termijnen per bankoverboeking.
Bij opdracht 15%, bij aanvang 20%, tijdens looptijd opdracht 60%  in evenredige termijnen.
Opleveringstermijn 5% binnen 14 dagen na eerste oplevering.

Aanbieding
Bij offertes wordt een richtprijs gegeven gebaseerd op de bij ons bekende gegevens. 
Alle aanbiedingen worden gedaan als regiewerk (nacalculatie, uurtje factuurtje) tenzij uitdrukkelijk is 
aangegeven dat voor de opdracht de conditie aangenomen werk (vaste prijs) geldt.

Uitvoering
Wij gaan bij offertes er van uit dat de werkzaamheden aaneengesloten zonder onderbrekingen in normale 
daguren uitgevoerd kunnen worden. 
Hieronder wordt verstaan de tijd tussen 08:00 en 18:00 uur, maandag t/m vrijdag.

Bereikbaarheid/beschikbaarheid
Onze kantoortijden zijn van 8:00 tot 18:00 uur telefoon 020-8201581
Voor storingen zijn wij doorgaans telefonisch bereikbaar ook buiten de genoemde kantoortijden.
Aanvragen via info@fsi-elektro.nl, foto's ook mogelijk via WhatsApp 06-24790098.
Werkzaamheden buiten kantoortijden uitsluitend op afspraak. 
Storingopvolging buiten kantoortijden alleen mogelijk bij een geldig servicecontract.

Uitsluitingen
Bouwkundige voorzieningen en/of werkzaamheden zoals; graaf-, hak-, boor-, breek-, frees-, schilder- en 
metselwerkzaamheden en werkzaamheden aan asbesthoudende stoffen en stukadoorswerk zijn niet 
inbegrepen in de aanbieding.
De kosten voor leveringen, werkzaamheden veroorzaakt door aanvullende (dwingende) eisen 
en voorschriften van milieu- en hinderwet, brandweer, nutsbedrijven etc. zijn niet opgenomen, tenzij 
deze leveringen en/of werkzaamheden nadrukkelijk zijn genoemd in de aanbieding.
Stucwerk, herstelwerk en schilderwerk na het uitvoeren van (frees)werk behoort niet tot de aanbieding.

Opdrachtaanvaarding
Indien u gebruik wenst te maken van een aanbieding verzoeken wij u de offerte getekend aan ons retour 
te zenden of per e-mail een opdrachtbevestiging te sturen. Daarna kunnen wij de opdracht aanvaarden en 
inplannen.

Oplevering/conformiteitsverklaring
Van het uitgevoerde werk ontvangt u een beschrijving en indien vereist, zoals bij renovatie 
volgens NEN 1010, een digitaal opleveringsrapport. Een conformiteitsverklaring van InstallQ kunt u 
opvragen via https://www.echteinstallateur.nl/echte-installateur/consumeter. Ons erkenningnummer is 9065.

Garantie
Voor onze werkzaamheden en leveringen geldt de standaard garantietermijn volgens voorwaarden 
Techniek Nederland. Garantie op materiaal is op basis van de geldende fabrieksgarantie.

Algemene leveringsvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen, opdrachten, uitvoeringen, leveringen en overige diensten zijn de 
leveringsvoorwaarden van Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI) van toepassing: 
Voor bedrijven: ALIB 2007, Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007
Voor consumenten: AVIC, Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten. 
Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op aanvraag kosteloos digitaal verstrekt.

z.o.z.
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