PRIJSLIJST onderhoud / reparaties / renovaties *
*onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten

Het is niet altijd nodig om een nieuw product aan te schaffen. Tijdens een schouwafspraak komen we bij u
langs om de situatie te beoordelen. We bespreken met u de mogelijkheden en brengen advies uit. U ontvangt
vervolgens per mail een prijsopgave. Enkel, indien mogelijk, gaan we direct aan de slag. Doorgaans leert onze
ervaring dat dit niet mogelijk is vanwege het bestellen van onderdelen welke wij niet standaard in huis hebben
(denk hierbij aan motoren, (knik-)armen etc.)
Ook voor professioneel onderhoud en reiniging kunt u, gedurende de maanden oktober t/m maart, bij ons
terecht. Onderhoud en reiniging is essentieel voor een lange levensduur.
Betalingscondities: u dient ter plaatse per per pin of contant de betaling te voldoen.
Algemeen
Schouwafspraak in geval van reparaties en reiniging
Voorrijkosten
Arbeidsloon bij reparaties en/of vervanging van onderdelen p.p.
Inzet standaard rolsteiger (t/m 9 meter) incl. op- en afbouwen
Hoogwerkers
Mechanische / motorische Onderdelen

€
€
€
€

Tarief incl. BTW
40,00
40,00
62,50
242,00
op aanvraag
Op aanvraag

Eenheid
Eenmalig
Eenmalig
per uur
Per dag
n.t.b.
per stuk

Toeslagen
Locatie Amsterdam, stadsdeel centrum
Buiten openingstijden, toeslag arbeidsloon p.p.

Tarief incl. BTW
Eenheid
€
25,00 Eenmalig
50% per uur

Onderhoud uitval- en terrasschermen
Reiniging inclusief impregneren
Toeslag scherm breder dan 6 meter, tot maximaal 9 meter
Reiniging inclusief impregneren vanaf vijf schermen

Tarief incl. BTW
€
145,00
€
37,50
Op aanvraag

Eenheid
per stuk
per stuk
per stuk

Nieuw doek inclusief arbeid en reinigen van de aluminium constructie
Tibelly, Dickson, Verano collectie gestikt / banen 120 cm
Tibelly, Dickson collectie XL naadloos of gestikt / banen 165/320 cm
Dickson Max, Jacquard, Replay collectie gestikt / banen 120 cm
Swela Rayos Sunvas en Sunsilk collectie verlijmd / banen 120 cm
Swela Sunvas Perla (FR) collectie verlijmd / banen 120 cm

€
€
€
€
€

Per m2
Per m2
Per m2
Per m2
Per m2

Onderhoud markiezen
Reiniging inclusief impregneren
Reiniging inclusief impregneren vanaf zes markiezen

Tarief incl. BTW
Eenheid
€
145,00 per stuk
Op aanvraag per stuk

Onderhoud houtwerk en verdoeken markiezen
Vervangen planken (Red Cedar) omkasting incl. verf RAL 9010, 9001
Schuren en verven planken omkasting incl. verf RAL 9010, 9001
Vervangen planken (Gevingerlast grenen) frame incl. verf
Toeslag verf afwijkende Ral-kleur
Mechanische / motorische Onderdelen
Complete renovatie (bekleden, verven en nieuw hijswerk)

€
€
€

54,85
51,50
60,00
55,50
62,10

42,00
30,00
Op aanvraag
5,00
Op aanvraag
Op aanvraag

per meter
per meter
per meter
per meter
per stuk
per stuk

Alle prijzen zijn in EURO inclusief 21% BTW, op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing
Telefoon: 020 331 1039 info@soliszon.nl www.soliszon.nl

PRIJSLIJST onderhoud / reparaties / renovaties *
*onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten

Onderhoud rolluiken
Reiniging rolluik van binnen en buiten één tot twee stuks
Reiniging rolluik van binnen en buiten drie tot vijf stuks
Reiniging rolluik van binnen en buiten vanaf zes stuks

€
€

Tarief incl. BTW
145,00
132,50
Op aanvraag

Eenheid
per stuk
per stuk
per stuk

Onderhoud screens
Reiniging screens één tot twee stuks
Reiniging screens drie tot vijf stuks
Reiniging screens vanaf zes stuks

Tarief incl. BTW
€
135,00
€
122,50
Op aanvraag

Eenheid
per stuk
per stuk
per stuk

Nieuw doek inclusief arbeid en reinigen van de aluminium constructie
Tibelly sergé 3%, Verano 5%
Tibelly ecolé 1%, Verano 1%
Soltis 86
Soltis 92
Verduisterende screendoeken

€
€
€
€
€

Per m2
Per m2
Per m2
Per m2
Per m2

65,00
69,00
70,00
75,00
94,60

*binnen een straal van 20 km vanaf onze werkplaats. Woont u buiten deze regio dan sturen wij u graag een
voorstel op maat. Voor Amsterdam, stadsdeel centrum, geldt een toeslag i.v.m. extra reistijd en
parkeerkosten. Zie toeslagen.

Betalingscondities: u dient ter plaatse per per pin of contant de betaling te voldoen.

Rekenvoorbeelden:
U heeft een reparatieaanvraag en wij kunnen vanaf een foto niet beoordelen wat er nodig is. U maakt een
schouwafspraak; kosten € 40,00. U ontvangt vervolgens per mail een offerte met daarin de kosten van de te
vervangen onderdelen alsmede een inschatting van het aantal arbeidsuren. De voorrij- en arbeidskosten zoals
opgenomen in de prijslijst worden opgenomen in uw offerte.
U wilt twee rolluiken laten reinigen op de eerste verdieping en bent zeker van de bereikbaarheid van de locatie
en schat in dat een steiger niet nodig is. Kosten: € 40,00 + 2 x € 145,00 = € 330,00 totaal
U bent niet zeker of uw zonnescherm nog te reinigen is. U maakt daarom een schouwafspraak; kosten
40,00. De adviseur geeft aan dat reinigen goed mogelijk is en u maakt een afspraak voor doekreiniging.
Kosten: € 40,00 + € 145,00 = € 185,00 totaal voor professioneel reinigen doek en constructie.

€

U heeft twee screens op de tweede verdieping en wilt de doeken laten vervangen. De maten van de screens
zijn gelijk; 2 x2. Totale oppervlakte is circa 4 m2. U maakt een schouwafspraak om de maten exact op te laten
nemen en de doekstalen te bekijken. Kosten schouwafspraak € 40,00. De adviseur komt uit op een doekmaat
van 193 cm breed x 200 cm hoog, totale oppervlakte is afgerond circa 4 m2. U maakt een afspraak voor het
vervangen van de doeken (Verano 5%) inclusief professionele reiniging van de constructie. Kosten € 40,00 + (€
65,00 x 8 m2 = € 520,00) + € 242,00 = € 802,00 totaal voor doek vervanging, professionele reiniging
constructie en inzet steiger.

Alle prijzen zijn in EURO inclusief 21% BTW, op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing
Telefoon: 020 331 1039 info@soliszon.nl www.soliszon.nl

