
    

 
 
20230106_009_INTERA_NL_JC  
 
 

 
 
 
 
 

INTERVENTIE-AANVRAAG 
  
 

Naam en voornaam: ………………………………………………………………………….. 
Werfadres: 

Tel.: 
Gsm: 

………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

Facturatieadres: 
E-mail: 

………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

Inhoud van interventie:  
(zo compleet mogelijk) 

………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

Tarieven: 59,33 €/per uur per persoon (zijn jaarlijks herzienbaar) 
Minimumforfait kort werk minder dan 1 uur = 68,25 € 
 

Btw stelsel: � 0 % | � 6 % | � 21 % | � …. % 
 

Verplaatsing regio 
Brugge: 

1man + 1 camionet: 45,47 € (zijn jaarlijks herzienbaar) 
2 man + 1 camionet : 80,33 € (zijn jaarlijks herzienbaar) 
3 man + 1 camionet: 112,88 € (zijn jaarlijks herzienbaar) 
 

Verplaatsing buiten 
regio Brugge: 

1 man + 1 camionet: 2,047 €/km (zijn jaarlijks herzienbaar) 
2 man + 1 camionet: 3,26 €/km (zijn jaarlijks herzienbaar) 
3 man + 1 camionet: 3,98 €/km (zijn jaarlijks herzienbaar) 

 
Gelieve dit document zo volledig mogelijk aan te vullen en ondertekend terug te bezorgen via 
mail | fax | post van zodra wij dit terug hebben zullen wij U contacteren om de nodige 
interventie in te plannen.  Zolang dit document niet ondertekend terug bezorgd is kunnen wij 
niet overgaan tot interventie.  Graag per kerende uw coördinaten voor het vastleggen van de 
interventiedatum. 

Datum: ……/……/ 2023 

Dossier nr.: I…..-……… 



    

 
Voor akkoord handtekening: 
 
…………………………………… 

 Datum van: 
goedkeuring: 

....../……/……….. 

 
Indienbedrijf: 

Naam: 

……………………………. 

……………………………. 

BEDRIJFSTEMPEL 

Functie: ……………………………. 

Btw nummer: ……………………………. 

 
 
 

ALGEMENE INFO EN RICHTLIJNEN: 
 
 Interventies op mobile wanden worden steeds uitgevoerd met 2 techniekers dit gezien 

de compliciteit en het gewicht van de wanden. 
 Automatische deuren worden steeds voorzien door 1 technieker dit met uitzondering 

als het gaat om glasbreuken en/of het wordt geacht dat de vleugels dienen te worden 
uitgenomen.  

 Hiermee verklaard u zich akkoord tot het overgaan van te betalen interventie volgens 
hoger vermeldde tarieven. 

 Alle facturen voor interventies zijn onmiddellijk te betalen bij ontvangst van factuur, 
kortingen op interventies worden NOOIT toegestaan. 

 Alle gebruikte onderdelen worden afzonderlijk en aanvullend gefactureerd. 
 Garantie of geen garantie interventies worden steeds na de uitvoering intern 

besproken en op basis van de ingreep interventie.  


