
( xx ) 

( xx ) 

Voor meer informatie over onze onderhoudscontracten en tarieven: 
www.stokertje.nl/tarieven-diensten of scan de QR code

€95,-
€150,- 

Small Medium Large 

Schoorsteenvegen ² 

+ €0,- + €10,-Gashaard onderhoud ² 
Pelletkachel onderhoud ² 
Kijkkosten 3/ Nulmetingtoeslag

Arbeid per uur ¹
Contractkorting €10,- (gas/hout) / € 25,- (pellet)
t.o.v. de 'op afroep' tarieven op deze tarievenkaart

Small = totaal glasoppervlak tot 2500 cm2
Medium = totaal glasoppervlak 2500 tot 4000 cm2
Large = totaal glasoppervlak > 4000 cm2

xx -> cv-gekoppeld en buitengebied = op aanvraag

Uurtarieven arbeid 1
Onze uurtarieven op locatie zijn excl. voorrijkosten en evt. 
benodigde materialen. Het 1e uur wordt altijd volledig 
gefactureerd omdat deze tijd ook voor u gereserveerd is 
en we de nodige overheadkosten (achter de schermen) 
gemaakt hebben om de afspraak tot stand te laten komen. 
De evt. hierop volgende uren worden, per kwartier, naar 
rato berekend.  Er kan daarnaast een toeslag van 
toepassing zijn voor bijv. reis- en voorbereidingstijd- en 
kosten, brandstof, gebruik van voertuig, gereedschap en 
materieel, risico, garantie en opslag. Voor een complete 
prijsopgave met een vaste bedrag voor uw project komen 
wij eerst op locatie kijken zodat wij de werkzaamheden zo 
goed mogelijk in kunnen schatten en u van tevoren weet 
waar u aan toe bent. 

Tarieven schoorsteenvegen en onderhoud 2
De tarieven voor het schoorsteenvegen 
zijn incl. voorrijkosten en maximaal een half uur arbeid op 
locatie, voor pelletkachels en gashaarden is dit een uur. 
Indien er meer tijd nodig is wordt dit berekend conform 
het uurtarief voor arbeid in uw regio. De prijzen zijn excl. 
evt. benodigde materialen of onderdelen. Indien een 2e 
werkgang noodzakelijk is, wordt dit separaat geoffreerd.

Kijkafspraak zonder aankoop kachel 3 
Toeslag +/+ €75,-. 

Tarieven dienstverlening 2023

  ( xx )

€85,-   €95,- 
€145,-  €275,- 
€75,-

€85,-   €95,- 
€145,-  €275,-
€75,-

€85,-   €95,- 
€145,-  €275,-
€75,-

€105,-

€150,-
CO-vrij certificeringstoeslag * 
alleen voor gashaarden en gaskachels
Toeslag +/+ €95,-. 

Meer informatie op: 
stokertje.nl/veelgestelde-vragen/onderhoud-
service/is-het-stokertje-co-vrij-gecertificeerd

op aanvraag

( xx ) 

€105,-

€195,-

€105,-

€150,-

op aanvraag

** voor de postcodes van ons 
werkgebied kijk op 

www.stokertje.nl/werkgebied-
onderhoud-en-

schoorsteenvegen

**

+ €20,- -->

€85,-   €95,- 
€145,-  €275,-
€75,-

+ toeslag *

https://www.stokertje.nl/tarieven-onderhoud-schoorsteenvegen



