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Overzicht van de tarieven van Adviesbureau Schrijvers b.v.

Adviesbureau Schrijvers b.v. ontwikkelt sinds 1982 software waarmee klanten in staat zijn sterkteberekeningen

uit te voeren volgens de Nederlandse Normen. In 1982 werd software ontwikkeld op basis van de Pijpleidingcode. 

Sinds 1996 wordt software ontwikkeld op basis van de NEN 3650-serie en de NEN 3651. Klanten kunnen een

abonnement nemen op het programma Sigma. Wij maken ook berekeningen. Levertijd in het algemeen enkele dagen.

Wanneer Adviesbureau Schrijvers berekeningen moet maken volgens de NEN 3650-serie worden de volgende

tarieven gehanteerd:

Uitvoeren van berekening van:

Veiligheidszone / ontgrondingskuilen (eenvoudige methode) € 250,00

Veiligheidszone / ontgrondingskuilen (uitgebreide methode) € 450,00

Doorpersing van een mantelbuis (drukloos) € 450,00

Berekening van een Open sleuf-berekening (standaard aanlegtechniek) € 450,00

Doorpersing van een mediumbuis (gelegd/geperst berekening) € 450,00

Doorpersing van een mediumbuis én mantelbuis (gelegd/geperst berekening) € 600,00

Horizontaal gestuurde boringen (ongeacht lengte/diameter boring):

Berekening van een horizontaal gestuurde boring (enkel buis) € 450,00

Berekening van een horizontaal gestuurde boring (enkel buis in mantelbuis) € 450,00

Berekening van een horizontaal gestuurde boring (bundel, identieke buizen) € 450,00

Berekening van een horizontaal gestuurde boring (bundel, verschillende buizen) € 450,00 + € 100,00 per buis

Kwelwegberekening € 400,00

Uitgebreide berekening toelaatbare en benodigde boorspoeldrukken € 400,00

Controle van gemaakte berekeningen en boorplannen:

Controle van SIGMA-berekening € 100,00

Controle van SIGMA-berekening met bijbehorend boorplan € 150,00

Controle van Mdrill-D-Geo berekening (of soortgelijke programma's) € 500,00

Controle van Mdrill-D-Geo berekening (of soortgelijke programma's) met boorplan € 600,00

Controle van PLE4Win-berekening € 750,00

Tekenwerkzaamheden / boorplannen horizontaal gestuurde boringen:

In het algemeen is circa 2 uur nodig. Hangt af van aangeleverde gegevens. € 200,00

Opstellen boorplan € 200,00

Advisering over tracé, projecten, boringen, verzorgen van vergunningen  enz. 

Op aanvraag

Abonnement op programma Sigma en Sigma VTV:

Aantal gebruikers

en duur abonnement Maand 1 jaar 2 jaar 3 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar

Single user € 250,00 € 1.000,00 € 1.750,00 € 2.500,00 € 500,00 € 750,00 € 1.000,00

Multi user (3 users) n.v.t. € 1.250,00 € 2.250,00 € 3.250,00 € 750,00 € 1.250,00 € 1.750,00

Multi user (6 users) n.v.t. € 1.500,00 € 2.750,00 € 3.750,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00

Multi user (10 users) n.v.t. € 1.750,00 € 3.250,00 € 4.250,00 € 1.250,00 € 1.750,00 € 2.250,00

Helpdesk Sigma Ondersteuning maken van berekeningen, advies over NEN-normen € 250,00 per jaar per bedrijf

Cursus Sigma 2016 / NEN-normen 3650 en 3651 / Cursus No-Dig Ontwerp en Uitvoering

Driedaagse / tweedaagse / eendagscursus per persoon

Bij meer dan 5 personen is korting mogelijk

Levertijd berekeningen: In het algemeen twee tot drie dagen.

Incidenteel kan de levertijd wat langer zijn. Wanneer dit het geval is wordt contact opgenomen. 

Tarieven zijn exclusief BTW.Tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2018

DNR 2011 is van toepassing.

ABN-AMRO: NL18 ABNA 0506 2024 96                              BTW nr.: 8130.76.894B01 1-11-2017

Handelsregister Rotterdam 24 31 64 26: ingeschreven onder  "Adviesbureau C.G.M. Schrijvers b.v."

TARIEVEN 2018

€ 1300,00 / € 950,00 / € 575,00

Programma Sigma Programma Sigma VTV (aanvulling op Sigma)


