
Prijslijst Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland per 1-7-2016

Omschrijving Tarief in € eenheid

Technische dienstverlening

Het testen van een gelaatstuk (reinigen, anticondens, behandeling, visuele controle, 

meting Quaestor, administratie, registratie) 18,50                                   per stuk

Ademluchttoestellen (mechanisch reinigen en drogen, visuele controle, meting 

Prestor/Quaestor, administratie, registratie) 31,00                                   per stuk

Vullen ademluchtcilinder tot 200 bar 1,00                                      per liter

Vullen ademluchtcilinder tot 300 bar 1,50                                      per liter

Keuren ademluchtcilinders kostprijs leverancier

Behandelingskosten keuren ademluchtcilinders 13,75                                   per keer

Herkeuren cilinder zonder spuiten kostprijs leverancier

Materialen, overige kostprijs leverancier

Administratiekosten 15,50                                   per factuur

Ordonnancedienst

Vastrecht 620,00                                 per jaar

Ritprijs 0 km tot 5 km 35,00                                   per rit 

Ritprijs 5 km tot 10 km 46,00                                   per rit 

Ritprijs 10 km tot 15 km 57,00                                   per rit 

Ritprijs 15 km tot 20 km 68,00                                   per rit 

Ritprijs 20 km tot 25 km 79,00                                   per rit 

*Gemelde tarieven betreffen heen- en terugreis

Uurtarief inzet medewerkers Onderhoud & Techniek

Schaal 5 41,25                                   per uur

Schaal 6 43,50                                   per uur

Schaal 7 47,50                                   per uur

Schaal 8 53,50                                   per uur

Schaal 9 60,50                                   per uur

Verhuur persoonlijke beschermingsmiddelen

Ademluchttoestel inclusief ademluchtcilinder en gelaatstuk 31,00                                   per dag

Ademluchtcilinder 6 liter / 300 bar 9,50                                      per dag

(Na)vulling ademluchtcilinder 6 liter / 300 bar 9,00                                      per cilinder

Gelaatstuk 18,00                                   per dag

Helm 8,50                                      per dag

Verhuur oefencentrum

Hulpverleningsverleningshal vloer 254,00                                 per dagdeel

Hulpverleningsverleningshal incl. OGS plant 658,00                                 per dagdeel

Inzetgebouw flat inclusief gebruik stookinstallatie 808,00                                 per dagdeel

Inzetgebouw flat exclusief gebruik stookinstallatie 433,00                                 per dagdeel

Inzetgebouw woning inclusief gebruik stookinstallatie 809,00                                 per dagdeel

Inzetgebouw woning exclusief gebruik stookinstallatie 433,00                                 per dagdeel

Inzetgebouw OGS lab 269,00                                 per dagdeel

Inzetgebouw Flashover ruimte 135,00                                 per dagdeel

Middendeel (alleen avond, nacht, weekend) 369,00                                 per dagdeel

Tankautospuit 123,00                                 per dagdeel

Uurtarief instructeur 68,00                                   per uur

Uurtarief veiligheidsfunctionaris / assistent 35,00                                   per uur

Autowrak 143,75                                 per stuk

Lunchpakket 13,50                                   per persoon

Diner 17,50                                   per persoon

Opleidingen

Zie hiervoor separate tarieventabel


