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ONZE TARIEVEN 
N.B. Alle prijzen zijn exclusief 21% btw, behalve waar dit anders vermeld staat.  
 

ONDERHOUD EN REPARATIES  offerte na overleg* 
*De kosten hiervoor zijn uiteraard afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. 
N.B. De werkzaamheden worden altijd en alleen uitgevoerd op basis van een offerte waar u akkoord op heeft gegeven.  

 
 
RENOVATIE EN CONSTRUCTIE  offerte na overleg*  
*De kosten hiervoor zijn uiteraard afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. 
N.B. De werkzaamheden worden altijd en alleen uitgevoerd op basis van een offerte waar u akkoord op heeft gegeven.  

 
 
KLUSWERK IN/ROND HET HUIS  € 32,50 per uur* 
Wij verzorgen bovendien voor afvoer van afval, onderhoud van de tuin en schoonmaak van zwembaden en/of jacuzzi’s. 
*Per persoon, exclusief inkoop van materialen, huur van eventueel benodigde machines/apparatuur en kosten voor storten/scheiden 
van afval. Inclusief (foto)rapportage en 20 km vervoer (daarboven berekenen wij € 0,25 per km extra). 
N.B. De werkzaamheden worden altijd en alleen uitgevoerd op basis van een offerte waar u akkoord op heeft gegeven.  

 
 
WONINGTOEZICHT/CONTROLE   van € 37,50 tot € 49,50* 
*Maandelijkse controles: € 49,50 per bezoek, inclusief (foto)rapportage en 20 km vervoer (daarboven € 0,25 per km extra). 
*Tweewekelijkse controles: € 39,50 per bezoek, inclusief (foto)rapportage en 20 km vervoer (daarboven € 0,25 per km extra). 
*Wekelijkse controles: € 37,50 per bezoek, inclusief (foto)rapportage en 20 km vervoer (daarboven € 0,25 per km extra). 
N.B. De prijzen voor deze controles zijn op basis van een overeenkomst voor minimaal 3 maanden. 

 
 
INRICHTING ACCOMMODATIE  € 32,50 per uur* 
*Per persoon, exclusief kosten inkoop van benodigde materialen, decoratieartikelen en meubilair, inclusief (foto)rapportage en 
exclusief kilometers à € 0,25 per km.  
N.B. De werkzaamheden worden altijd en alleen uitgevoerd op basis van een offerte waar u akkoord op heeft gegeven.  

 
 
NET HOUDEN/SCHOONMAAK   vanaf € 30,- per uur*  
*Per persoon, inclusief 20 km vervoer (daarboven € 0,25 per km extra), exclusief inkoop van en gebruik van schoonmaakmaterialen 
en inhuur van eventueel benodigde speciale reinigingsapparatuur.  
N.B. De werkzaamheden worden altijd en alleen uitgevoerd op basis van een offerte waar u akkoord op heeft gegeven. 
 

 
GROTE OPFRIS-/OPKNAPBEURT  offerte na overleg* 
*De kosten hiervoor zijn uiteraard afhankelijk van uw wensen, de grootte van het gezelschap en het soort boodschappen. 
N.B. De werkzaamheden worden altijd en alleen uitgevoerd op basis van een offerte waar u akkoord op heeft gegeven.  

 
 
ADVIES EN ONDERSTEUNING   offerte na overleg* 
*De kosten zijn uiteraard afhankelijk van uw vraag of vragen en de gewenste ondersteuning. 
N.B. De werkzaamheden worden altijd en alleen uitgevoerd op basis van een offerte waar u akkoord op heeft gegeven.  
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ASSISTENTIE BIJ VERHUUR    
 

• Vinden goede beheerder  kostenindicatie op verzoek* 
*Wij sturen u een kostenindicatie waarin de diverse mogelijkheden voor het zoeken naar een beheerder/beheerderskoppel 
worden aangegeven. 
N.B. Wij bieden u vooralsnog twee kostenindicaties: een voor het vinden van een beheerder voor de grote accommodaties 
(die verantwoordelijk is voor de werving/aansturing van het schoonmaakpersoneel) en een voor het vinden van een 
beheerder(sechtpaar) voor kleinere accommodaties, waar men het beheer en 'de poets' zelf doet.  

 
  

• Onderhoud en verbouwing  offerte na overleg* 
*De kosten hiervoor zijn uiteraard afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. 
N.B. De werkzaamheden worden altijd en alleen uitgevoerd op basis van een offerte waar u akkoord op heeft gegeven.  
  
 

• Grote opfris- en opknapbeurt offerte na overleg* 
*De kosten hiervoor zijn uiteraard afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. 
N.B. De werkzaamheden worden altijd en alleen uitgevoerd op basis van een offerte waar u akkoord op heeft gegeven.  
  

 
 


