
PRIJSLIJST reparaties / renovaties *

*onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten

Per m2

Dickson Max, Jacquard, Replay collectie gestikt / banen 120 cm 64,50€                             

Toeslagen / minderprijzen Tarief incl. BTW

Locatie Amsterdam, stadsdeel centrum 25,00€                             

Buiten openingstijden, toeslag arbeidsloon p.p.

99,00€                             Per m2

Soltis 86 75,25€                             Per m2

Soltis 92 81,00€                             Per m2

Tijdens een schouwafspraak komt een expert bij u langs om de situatie te beoordelen en brengt advies uit. U 

ontvangt vervolgens per mail, binnen vijf werkdagen, een offerte. Enkel indien mogelijk gaan we direct aan de slag.  

Doorgaans leert onze ervaring dat het niet mogelijk is direct aan de slag te gaan vanwege het bestellen van  

specifieke onderdelen welke wij niet standaard in huis hebben (denk hierbij aan motoren, (knik-)armen etc.). 

Zodoende worden schouwkosten in rekening gebracht als geringe dekking voor branstofkosten, reis- en 

onderzoekstijd. Het kan gebeuren dat reparatie niet meer mogelijk is en/of afgeraden wordt. In dat geval worden 

de schouwkosten verrekend bij aanschaf van een nieuw zonweringsproduct ter vervanging van huidig.

Arbeidsloon 2e man in geval van arbeid meer dan 3 uur (totaal) 63,00€                             per uur 2e man

74,00€                             Per m2

Eenheid

per stuk

Renovatie markies bekleden en nieuw hijswerk

Nieuw doek inclusief voorrijkosten, arbeid en reinigen van de aluminium constructie, excl. schouwkosten

Swela Rayos Sunvas en Sunsilk collectie verlijmd / banen 120 cm

67,00€                             Per m2

Tibelly, Dickson collectie XL naadloos of gestikt / banen 165/320 cm 55,00€                             

50%

n.t.b.Hoogwerkers op aanvraag

Algemeen Tarief incl. BTW Eenheid

Schouwafspraak 62,50€                             Eenmalig

Inzet standaard rolsteiger (t/m 9 meter) incl. op- en afbouwen 260,00€                          Per dag

Arbeidsloon per persoon (excl. materiaal) 60 minuten 70,00€                             per uur

Voorrijkosten in geval van reparatie/renovatie 55,00€                             Eenmalig

Arbeidsloon per persoon (excl. materiaal) 30 minuten 35,00€                             per 30 minuten

per uur

Eenheid

Per m2

Tarief incl. BTW

*binnen een straal van 20 km vanaf onze werkplaats. Voor Amsterdam, stadsdeel centrum, geldt een toeslag i.v.m. 

extra reistijd en parkeerkosten. Zie toeslagen. 

Op aanvraag per stuk

Renovatie markiezen Tarief incl. BTW

per stuk

Tibelly sergé 3%, Verano 5% 70,00€                             Per m2

Tibelly ecolé 1%, Verano 1%

Tibelly, Dickson, Verano collectie gestikt / banen 120 cm 59,00€                             

Schouwafspraak t.b.v. opnemen exacte maten, beoordelen constructie

Per m2

Renovatie screens Tarief incl. BTW Eenheid

62,50€                             

Per m2

Swela Sunvas Perla (FR) collectie  verlijmd / banen 120 cm

Verduisterende screendoeken

Productcondities, garantie en algemene voorwaarden:

In geval van reparatie aan mechanische en motorische onderdelen kijk op www.soliszon.nl/conditiesreparaties

Betalingscondities zakelijk en particulier: u dient ter plaatse per per pin of contant de betaling te voldoen                                    

Schouwafspraak t.b.v. opnemen exacte maten, beoordelen constructie 62,50€                             Eenmalig

Mechanische / motorische Onderdelen Op aanvraag

Renovatie markies bekleden, nieuw hijswerk, vervangen houtwerk Op aanvraag

Eenmalig

60,00€                             

Nieuw doek inclusief voorrijkosten, arbeid en reinigen van de aluminium constructie, excl. schouwkosten

In geval van renovatie / doek vervangen kijk op www.soliszon.nl/conditieszonwering/

Renovatie uitval- en terrasschermen

Mechanische / motorische Onderdelen Op aanvraag per stuk

Eenheid

Eenmalig

Alle prijzen in EURO inclusief 21% BTW, op al onze diensten zijn de productspecifieke condities, algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing 1


