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Prijslijst bouwkundig tekenwerk
Nieuwbouw Utiliteitsbouw
• Standaard Opslagloods lichte industrie
• Loods met kantine/sanitaire ruimte/kleedruimte/opslagruimte
• Loods met golfbaan/manege

€540,€750,€750,-

Nieuwbouw woningbouw
• Vrijstaande garage
• Vrijstaande woning/villa eenvoudig
• Vrijstaande woning/villa groot/ingewikkeld
• Dubbele woning eenvoudig 3 verdiepingen
• Dubbele woning ingewikkeld 3 verdiepingen + kelder
• 4 woningen naast elkaar 3 verdiepingen
• Appartementencomplex met lift/4 verd./6 wooneenh. / kelder
• Appartementencomplex 4 verd. / 4 wooneenheden/geen kelder

€400,€2200,€3000,€2400,€3000,€3000,€4000,€3500,-

Al het tekenwerk omvat/inclusief
• Bestektekeningen 1:100 met kadastrale situatie 1:500/1000/2000
• Principedetails 1:10/1:5 A3 formaat in boekvorm
• Foto’ s bestaande situatie, aanzichten aangegeven op plattegrond/luchtfoto
• Contact en overleg met opdrachtgever, gemeente, constructeur/adviseur
• 1x aanpassen schetsplan ter goedkeuring opdrachtgever
• Toetsing indieningsvereisten bouwbesluit
• Invullen digitaal aanvraagformulier in nieuw dossier Omgevingsloket
• Alle bescheiden in dossier Omgevingsloket zetten
• Bijhouden dossier Omgevingsvergunning als gemachtigde tot verlening vergunning
(het later indienen van aanvullingen)
• Indienen omgevingsvergunning via Omgevingsloket, digitaal
• AutoCAD tekenwerk wordt digitaal aangeleverd in dwg- en pdf formaat per mail
Exclusief
• Plot, kopie- en verzendkosten
Werken op regie
• Vast uurtarief
• Reiskosten buiten straal van 25km rond Rijen 5121JJ
• Reisuren uurtarief
• Administratiekosten bij factuurbedrag tot €500,• Administratiekosten bij factuurbedrag vanaf €500,• Regie uren afgerond op

€42,€0,28/km
€21,€15,€7,50
¼ uur

Betaling
De betaling geschiedt al dan niet in termijnen overeenkomstig de opdracht en naar rato van de vordering van het
werk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum;
Bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim verkeert;
Indien opdrachtnemer tot invordering overgaat, zijn de buitengerechtelijke kosten en de eventuele gerechtelijke
kosten (naast de proceskosten waartoe opdrachtgever wordt veroordeeld), voor rekening van opdrachtgever.
Alle bedragen zijn exclusief 21% b.t.w.
Voor onze dienstverlening en leveringen is de RVOI 2001 van toepassing
Op de factuur is de nieuwe Wet Incassokosten (WIK) Bindend van toepassing indien de opdrachtgever 1) een
natuurlijke persoon is en 2) niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
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