
20  22   TARIEVEN COMPUTER WERKZAAMHEDEN  
Standaard tarieven

1 . Het basis uurtarief algemene werkzaamheden bedraagt € 125,-- exclusief BTW.
2. Voor alle storingsmeldingen op locatie geldt een minimale arbeidstijd van 60 minuten.  benodigde tijd 

De extra zal per blok van 30 minuten worden doorberekend.
3. De onderzoekskosten voor apparatuur die bij Instrument Technical Utilties B.V. wordt aangeboden 

bedraagt minimaal € 100,-- exclusief BTW of geldende uurtarief indien langer dan 50 minuten.
4. Als voorrijkosten gelden de tarieven zoals vermeld onderstaand.

Speciale tarieven

Door de steeds verdergaande ontwikkelingen in hard- en software is de aard en complexiteit van installatie-
werkzaamheden en storingen zeer uiteenlopend en vragen een specialistische kennis en opleiding van onze 
medewerkers.  Daar het niet reëel is alle werkzaamheden te belasten met deze extra kosten voor opleiding en 
training, worden alleen de onder punt A en B vermelde werkzaamheden verhoogd op onderstaande wijze.

Basisuurtarief arbeidstijd x (1,5 x geldend uurtarief ).

A:              Ladingssystemen (ADAS), Windows 2000, XP,  Vista, 7, 8, 10, 11 en Linux  
1. Installaties, reparaties en storingen aan ladingssystemen (MTL8000, GE8000 en Alllen Bradley PLC's)
2. Installaties support en storingsmeldingen van ladingssysteem besturingssoftware
3. Installaties, reparaties en storingen van alle overige hard-en software als deze direct een onderdeel 

van het ladingssysteem zijn.
Uitzondering hierop zijn onder a en b vermelde werkzaamheden en berekend op nacalculatie:
a) Installatie, reparaties en storingen aan hard-en software die kan geschieden als er geen 

verbinding met het ladingssysteem aanwezig is en/of behoeft te zijn.
b) Aanleg bekabeling, wandcontactdozen en afdekgoten ten behoeve van een ladingssysteem.

4. Support op alle overige hard-en software als deze direct een onderdeel van het ladingssysteem zijn.

B:              Windows 2000, XP,  Vista, 7, 8, 10, 11 en Linux  
5. Installatie- upgrade- of supportwerk- zaamheden van Microsoft Windows 2000, XP,  Vista, 7, 8, 10, 11 

en Linux besturingssoftware.
6. Installatie- upgrade- of supportwerk -zaamheden van alle softwarepakketten in combinatie met de 

besturingssoftware Microsoft Windows 2000, XP,  Vista, 7, 8, 10, 11 en Linux

Bijzondere toeslagen

1 . Na schriftelijke opdracht van klant uitgevoerde werkzaamheden na 18:00 uur m.u.v. 
weekend en algemeen erkende feestdagen 150%

2. Na schriftelijke opdracht van klant uitgevoerde spoed reparatie d.w.z. aanvang binnen 4 uur 
na melding, waarbij reeds geplande werkzaamheden dienen te worden onderbroken 175%

3. Na schriftelijke opdracht van klant uitgevoerde werkzaamheden weekend en algemeen erkende 
feestdagen 200%

 
Overzicht voorrijkosten op basis van afstand

1. Reistijd wordt tegen basis uurtarief doorberekend en een retour kilometer vergoeding ad. €  0,80/km 
exclusief BTW, af Waddinxveen.

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de 
instrumentatiebranche van toepassing, welke zijn uitgegeven door de Vereniging Federatie Het Instrument en 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Eemland te Amersfoort op 20 november 1998, 
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Op verzoek sturen wij u graag en geheel kosteloos een exemplaar toe.
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