OVERZICHT ONDERHOUDSCONTRACTEN
Prijzen & formules binnenzwembaden 2020
U wenst enkel te genieten van uw zwembad?
Onze onderhoudscontracten – gaande van een 3-maandelijks tot wekelijks onderhoud van het zwembad – bieden u de
ideale oplossing!

BINNENZWEMBADEN (zwemseizoen 12 maanden):
Formule ‘Light’ (8 werkuren en/of reistijden en 4 verplaatsingen):
-

driemaandelijks controlebezoek met wateranalyse en dosering producten (max. 4 keer per jaar)
check-up installatie (en sondes in voorkomend geval)
opvolging waterkwaliteit en beheer
aanvullen onderhoudsproducten volgens noodzaak

Ingeval eventuele storingen worden deze tijdens het seizoen prioritair behandeld.
Formule 1: Formule ‘Brons’ (24 werkuren en/of reistijden en 12 verplaatsingen):
-

maandelijks controlebezoek met wateranalyse en dosering producten (max. 12 keer per jaar)
check-up installatie (en sondes in voorkomend geval)
opvolging waterkwaliteit en beheer
aanvullen onderhoudsproducten volgens noodzaak

Ingeval eventuele storingen worden deze tijdens het seizoen prioritair behandeld.
Formule 2 : Formule ‘Silver’ (52 werkuren en/of reistijden en 26 verplaatsingen):
- 14-daags controlebezoek met wateranalyse en dosering producten (max. 26 keer per jaar)
- alle overige inbegrepen services van formule 1

Formule 3 : Formule ‘Gold’ binnenzwembad (104 werkuren en/of reistijden en 52 verplaatsingen):
-

wekelijks controlebezoek met wateranalyse en dosering producten (max. 52 keer per jaar)
wekelijks stofzuigen van het zwembad (max. 1u per week)
3 jaarlijks vervangen van filterzand bij het afsluiten van meerjarige contracten
alle overige inbegrepen services van formule 2
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Opgelet:
De vermelde formules omvatten een forfait aan mogelijk nodige werken en de daarbij horende mogelijke
werkuren/reistijden en verplaatsingstijden (zie detail aan uren en verplaatsingen zoals hierboven vermeld per
formule).
Op basis hiervan ontvangt u voor de start van het onderhoud een eerste factuur.
U ontvangt van ons hierna periodiek een gedetailleerd service rapport met bijhorende eindafrekening op basis van de
reële prestaties volgens de opgemaakte werkbonnen tijdens het seizoen. Hiervan ontvangt u na elke interventie een
duplicaat per e-mail zodat uw eindafrekening nooit een verrassing kan zijn.
De opgemaakte werkbonnen worden verrekend volgens onze regietarieven voor klanten met een onderhoudscontract
(gereduceerd tarief – uitgebreide voorwaarden op aanvraag beschikbaar).
Eventueel niet verbruikte uren worden overgedragen naar het volgende jaar en/of eventueel extra prestaties worden
verrekend samen met de verbruikte materialen en producten.
Eventueel niet opgenomen werkuren en/of verplaatsingen zoals inbegrepen in het forfait zijn dus nooit verloren.
Voor noodinterventies op zaterdag, zondag, feestdagen, verlofdagen en/of inhaalrustdagen volgens de confederatie
bouw geldt een extra toeslag van 100% op het uurloon.

Afgesloten onderhoudscontracten worden jaarlijks automatisch verlengd (tot nadere berichtgeving), de prijzen
worden jaarlijks aangepast volgens de index van toepassing op de bouwsector.
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OVERZICHT TARIEVEN ONDERHOUDSCONTRACTEN 2020
BINNENZWEMBADEN:
Regio 1 (zwembaden in een straal van 10km rondom Wijnegem)
Onderhoudscontracten
Formule ‘Light’
Formule 1: Formule ‘Brons’
Formule 2: Formule ‘Silver’
Formule 3: Formule ‘Gold’

Prijs
(excl. BTW)
€ 496
€ 1.488
€ 3.224
€ 6.448

Prijs
(incl. BTW)
€ 600
€ 1.800
€ 3.901
€ 7.802

Regio 2 (zwembaden in een straal van 25km rondom Wijnegem)

Onderhoudscontracten
Formule ‘Light’
Formule 1: Formule ‘Brons’
Formule 2: Formule ‘Silver’
Formule 3: Formule ‘Gold’

Prijs
(excl.
BTW)
€ 552
€ 1.656
€ 3.588
€ 7.176

Prijs
(incl. BTW)
€ 668
€ 2.004
€ 4.341
€ 8.683

Regio 3 (zwembaden in een straal van 50km rondom Wijnegem)
Onderhoudscontracten
Formule ‘Light’
Formule 1: Formule ‘Brons’
Formule 2: Formule ‘Silver’
Formule 3: Formule ‘Gold’

Prijs
(excl. BTW)
€ 620
€ 1.860
€ 4.030
€ 8.060

Prijs
(incl. BTW)
€ 750
€ 2.251
€ 4.876
€ 9.753

Inbegrepen:
- de services zoals vermeld per formule voor een zwemseizoen van 12 maanden
- verplaatsingskosten & reistijden
- op afstand volgen van mail rapportering van uw zwembadtechnieken vb. Intellipool systeem van Pentair
(vanaf formule Zilver zonder meerprijs, voor andere formules meerprijs van € 300/jaar – excl. BTW)
Niet inbegrepen:
- bijkomende door u aangevraagde werken/nodige werkuren worden verrekend in regie aan € 53/manuur (excl.
21% BTW) en verplaatsingskosten volgens regio
- gebruikte materialen tenzij anders vermeld worden verrekend volgens verbruik
- onderhoudsproducten worden verrekend volgens verbruik
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