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TARIEVENBLAD

VOOR WERKZAAMHEDEN BUITEN OFFERTE
Laatste aanpassing: 1 april 2022
In dit overzicht treft u onze tarieven voor werkzaamheden op nacalculatie/regie. Deze tarieven
zijn van toepassing op geleverde producten en/of diensten waarover op voorhand in de offerte
geen vaste totaalprijs voor is overeengekomen. Het kan hierbij gaan om werkzaamheden die niet
gedekt worden binnen (fabrieks-)garantie of om meerwerk bovenop een aanneemsom.
Onderstaande tarieven worden eenmaal per jaar – steeds op 1 april – aangepast aan de huidige
inflatie op basis van de consumentenprijsindex (CPI).

Dakteam
Voorrijkosten + eerste uur arbeid op locatie tot 50km enkele reis vanaf Roermond: €231,Per extra half uur dakteam (2 personen) €88,Reistijdvergoeding >50 km enkele reis: €0,96 per km
Dataservice
Bezoek monteur om u te assisteren uw omvormer met internet te verbinden bij een reeds eerder
gemonteerde omvormer: €99,-

HELLO SUNSHINE!

Elektricien
Voorrijkosten + eerste uur arbeid op locatie tot 50km enkele reis vanaf Roermond: €176,Per extra half uur arbeid: €44,Reistijdvergoeding >50 km enkele reis: €0,66 per km

www.sunneroo.com
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VOOR WERKZAAMHEDEN BUITEN OFFERTE
Hoogwerker
Inhuur, transport, verzekering & brandstof hoogwerker in combinatie met dakwerkzaamheden:
doorbelasting werkelijke kosten.
Groepen & automaten (alleen in combinatie met nieuw aangekochte groepenkast)
Extra eindgroep van 16A/20A/25A (merk EMAT) leveren en plaatsen: €25,Extra krachtgroep van 16A/20A/25A (merk EMAT) leveren en plaatsen: €75,Extra aardlekautomaat van 16A/20A/25A, 30ma (merk EMAT) leveren en plaatsen: €40,Extra kracht aardlekautomaat van 16A/20A/25A, 30ma (merk Chint) leveren en plaatsen: €100,-

Alle tarieven zijn inclusief btw op en exclusief eventuele parkeerbelasting tenzij anders vermeld.
In de werkzaamheden afhandeling van fabrieks- of installatiegarantie betreffen vind er (achteraf) een
creditering plaats.

HELLO SUNSHINE!

Overige
Demontage oude zonnepanelen en milieuvriendelijk afvoeren in combinatie met plaatsen
nieuwe zonnepanelen: €35,- per zonnepaneel.
Meer/minderprijs paneel extra of paneel minder zolang dat op dezelfde omvormer kan:
Paneelprijs naar rato per paneel van totaalprijs offerte.
Zijplaat Solarstell Connect plat dak systeem t.b.v. extra esthetische afwerking.: €20,- per zijplaat.
Groepenkast afkeur conform NEN1010 t.b.v. veilig aansluiten zonnepanelensysteem: nieuwe
groepenkast op offertebasis.
Leveren en installeren WiFi-repeater (TP-Link) t.b.v. uitbreiden/verbeteren WiFi signaal
thuisnetwerk €50,Leveren en installeren powerline adapter t.b.v. dataservice €100,Bijmaken extra opbouw stopcontact binnen 1 meter van bestaande WCD €150,-

www.sunneroo.com

