
 

 

 

 

TARIEF WERKEN IN REGIE 

Dit tarief wordt gehanteerd voor plaatsing, hulp bij plaatsing van buitenschrijnwerk, toebehoren en/of glas :  

 

Wat wordt aangerekend ?  

□ Uurloon in regie    

62,50 Euro/man/uur/excl. BTW (tot 10 werkuren/persoon - bij meer dan 10 gepresteerde uren – inclusief 

verplaatsing - wordt dit uurloon verhoogd met 50 %) 

 

□ Kraanwerk - eigen kraan (op vrachtwagen) + kraanman inbegrepen   

100  Euro/uur/excl. BTW  

 

□ Rupskraan (kraan en 2 man inbegrepen)  

155  Euro/uur/excl. BTW  

 

□ Verplaatsingskost     

62,50  Euro/man/uur/excl. BTW 

 0,66  Euro/km/excl. BTW met bestelwagen 

 1,76 Euro/km/excl. BTW met vrachtwagen  

  → Er wordt enkel een  verplaatsing ‘heen’ aangerekend 

  → Deze prijzen zijn steeds exclusief bijkomende materialen  

  → Vanaf wij meer dan 6 u werk presteren (verplaatsing + werk ter plaatse samen),  

  wordt een volledige dag en een verplaatsing heen en terug gerekend      

 

□ Diverse servicewerken  

  Plaatsen van kleinhouten op de werf 

  De vermelde prijs voor opgekleefde kleinhouten in ons tarief en in de offertes, veronderstelt dat de  

   plaatsing hiervan in atelier gebeurt. Indien deze op de werf dienen gemonteerd te worden, zal een forfait  

  van 15   Euro/volume glas en het meerwerk op de werf gerekend worden.   

    

  Aanleveren van materialen met behulp van een telescopische of torenkraan  

   Indien wij een kraan dienen te voorzien, is het aangewezen om deze ruim op tijd aan te vragen zodat 

  wij u een ramingsprijs kunnen bezorgen. Dergelijke kranen kosten 100 – 500 Euro/uur/excl. BTW.            

  Als deze materialen ook dienen geplaatst te worden, dan geldt bovenstaand uurloon in regie.  

 

  Aanvragen parkeervergunningen  

   Hiervoor wordt een administratieve kost aangerekend van 62,50 Euro/uur/excl. BTW  

 

  Meenemen oude beglazing  

  Indien wij bij het plaatsen van nieuwe beglazing, de oude dienen mee te nemen, dan wordt  

  hiervoor een stortvergoeding gerekend in combinatie van een vaste administratieve kost van 

  35 Euro/excl. BTW. 
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□ Rekenvoorbeelden 

 

Voorbeeld 1  

Plaatsing van glas met kraanwagen (chauffeur en bijrijder) op 1e verdiep woning op Marktplein, Ertvelde – 2 u werk ter 

plaatse :  

- verplaatsingskost :  30 minuten heen (2 man)              62,50 Euro/excl. BTW 

    27 km heen (met vrachtwagen)   47,52 Euro/excl. BTW  

- werkuren ter plaatse : 2 u werk ter plaatse (1 man met kraan + 2e man)  

                   325,00Euro/excl. BTW  

      Totaal             435,02  Euro/excl. BTW  

Voorbeeld 2  

Wij helpen bij de plaatsing van een volledige veranda op de grote markt in Aalst en bieden met 1 man 6,5 u hulp ter plaatse :  

- verplaatsingskost :  55 minuten heen en terug          114,58 Euro/excl. BTW 

    63 km heen en terug (met bestelwagen) 

                   83,16 Euro/excl. BTW  

- werkuren ter plaatse : 6,5 u werk ter plaatse (1 man – volledige dag)   

                  506,00 Euro/excl. BTW  

      Totaal            703,74 Euro/excl. BTW  
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