Service tarieven
Geldig vanaf 01.07.2021

Uurtarief
Arbeid:
Service Technician
Minimaal 1 uur, arbeid na 1 uur wordt afgerond per kwartier

€ 92,50

Toeslag op uurtarieven voor werkzaamheden buiten normale werktijd :
Normale werktijd van 08:00 uur tot 17:00 uur en reisuren op werkdagen
De eerste twee werkuren na normale werktijden
Voor extra werkuren a.g.v. uitloop en wachturen, worden dezelfde tarieven in rekening gebracht

100%
125%

Verplaatsingskosten:
Afstand < 75 km, type I
Afstand > 75 km, type II
Afstand > 150 km, type III

€ 90,00
€ 125,00
€ 205,00

Additionele kosten:
Verbruik klein materiaal, per service order
Administratiekosten in het geval van een proformafactuur
Transportkosten, parkeergeld, tol

€ 19,50
€ 55,00
werkelijke kosten

Inbedrijfstelling (incl. arbeid max. 4 uur / verplaatsingskosten):
Warmtepomp Lucht/Water Monobloc en Ventilatielucht/Water, per stuk
Warmtepomp Lucht/Water Split AMS i.c.m. SHK200 incl. koeltechnisch aansluiten*
Warmtepomp Water/Water, per stuk
Toeslag tweecircuits Water/Water warmtepomp F1345/F1355
Modbus (testen communicatie - (apparaat)adressen)
In het geval van projecten / meerdere aantallen toestellen

€ 395,00
€ 395,00
€ 450,00
€ 175,00
€ 185,00
Op aanvraag

Inregelen afzuigcapaciteit woning, bij IBS ventilatielucht warmtepomp, wordt niet door NIBE uitgevoerd.
* Het uitvoeren van het koeltechnisch aansluiten van deze Split-combinatie, maakt onderdeel uit van onze inbedrijfstelling.
Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar ons document "Inbedrijfstellingsvoorwaarden incl. koeltechnische werkzaamheden".
Werkuren (meer dan de gebruikelijke 4 uur) worden a.g.v. uitloop of wachten, welke niet aan NIBE te wijten is,
extra in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief.
Eventuele bijvulling van het koudemiddel, wordt berekend volgens het dan geldende dagtarief.

RESCert-ondersteuning (na volledige acceptatie NIBE) alleen i.c.m. inbedrijfstelling door NIBE
Per warmtepompinstallatie*

€ 150,00

* Tarief is excl. de kosten van de verplichte inbedrijfstelling.
Leverings- en betalingsvoorwaarden
Alle in deze prijslijst vermelde prijzen zijn in EURO, exclusief 21% BTW.
NIBE Energietechniek B.V. behoudt zich het recht voor om tussentijds, zonder voorafgaande mededeling, prijzen te wijzigen
en stelt zich niet aansprakelijk voor geleden schade door prijswijzigingen of tekstfouten.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden die gedeponeerd zijn
bij de Kamer van Koophandel te Breda, onder nummer 20111793.
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