
Gas-, water-, & rioolwerkzaamheden | Dakbedekkingen |Zink- & koperwerken | Sanitair-badkamers | Verwarming  | Warmtepompen 
|Luchtbehandeling |Koeling (airco) | Elektra, Domotica, Beveiliging, Verlichting | Service & Onderhoud gastoestellen | Witgoed | 
Duurzame energie  | Ontwerp, berekeningen, tekeningen  |  voor meer informatie zie ook onze website :  www.bosman-vorden.nl  

Enkweg 9 
7251 EV Vorden 
T 0575 55 26 27 
info@bosman-vorden.nl 

 

Tarieven 2022   
Aangezien wij transparant willen werken zijn wij ook transparant over onze tarieven. Mocht u vragen hebben over onze tarieven of is 
er iets niet duidelijk horen wij dat graag van u. 
 

Basistarief: 
Niet alles kan worden gepland.  Het is moeilijk om aan de telefoon een schatting te maken van de benodigde tijd die wij voor u nodig 
hebben om u te helpen.  Daarnaast is er bij elke opdracht, klein of groot, tijd nodig voor werkvoorbereiding en financiële afhandeling. 
Houdt er daarom rekening mee dat wij bij werkzaamheden minder dan 2 uur altijd ons “basistarief” berekenen. 
 

Dit tarief baseren wij op uw postcode met daarin 0.5 uur servicemonteur incl. eventuele  klein materiaal en milieubijdragen.  Mochten 
de werkzaamheden meer dan 0.5 uur (30 minuten) zijn worden deze op regie berekend. 
 

Verwacht u dat uw opdracht minder dan 0.5 uur in beslag zal nemen? Dan kunt natuurlijk altijd een klein klusje tegelijkertijd laten 
uitvoeren, bijvoorbeeld het vervangen van een kraanleertje of het vervangen van een lamp. 
 

Basistarieven per regio                  

Regio 1 (0-5km)  Postcodes: 7251 
Basistarief postcodegebied 7251-7251                                                                
(inclusief maximaal 0,5uur servicemonteur)          € 76,69 

Regio 2 (5-10km) Postcodes: 7218 7223 7231 7232 7233 7234 7244 7255 7256 7261 
(inclusief maximaal 0,5uur servicemonteur)          € 100,13 

Regio 3 (10-15km)  
Postcodes: 7021 7201 7202 7203 7204 7206 7207 7211 7217 7221 7226 7227 7241 7242 7245 
(inclusief maximaal 0,5uur servicemonteur)          € 123,58 

Regio 6 Afstanden >25km op regie berekenen 
(alle daadwerk gemaakt uren berekenen) 

       Tarieven uurlonen 

Monteur per uur               € 80,47 
Servicemonteur per uur              € 93,77 

Servicemonteur per 0.25uur             € 23,44 

 

       Storingsdienst 

Voor vaste klanten hebben wij een storingsdienst. Hiervoor rekeningen wij de volgende toeslagen op ons uurloon: 

Uren na 17:00 of in de vakanties            150% 

Zon- & feestdagen                          200% 

 

Prijzen zijn inclusief BTW 

Okt.2022  

    


