Aanvullende prijslijst per 01-01-2019
CEM I 52,5 N (100%)
CEM I 42,5 R (100%)
CEM I 52,5 R (100%)
CEM II/BV
Vliegas ( indien voorradig)
Meer cement (boven 280 kg/m³)

€ 8,00 /m³
€ 8,00 /m³
€ 16,00 /m³
€ 8,00 /m³
€ 0,07 /kg
€ 0,11 /kg

Toeslag 4-16 (100%) incl. cementverrekening
Toeslag 2-8 (100%) incl. cementverrekening
Betongranulaat (20%) indien voorradig
Retourbeton (stortkosten)
Luchtbelvormer vanaf
Vertrager per uur

€ 7,00 /m³
€ 21,00 /m³
€ 5,00 /m³
€ 50,00 /m³
€ 3,00 /m³
€ 3,00 /m³

Extra losadres (2 losadressen in 1 rit t.b.v. zelfde klant)
Kleine lading < 9m³
Overschrijding lostijden mixer per kwartier (minimaal 12m³ per uur)

€
€
€

Tempexmal t.b.v. maken kubus
Certificaat vloeistofdichte beton met indringingsproef, per stort
Opstellen ijkgrafiek, per grafiek
Maken, bewaren en beproeven per kubus
Kunstvezels leveren en doseren op centrale
Staalvezels leveren en doseren op centrale
Smeerbed franco werk (min.½ m³)
Verwarmde beton leverbaar in overleg

€
15,00 /stuk
€
135,00 /stuk
€
275,00 /stuk
€
75,00 /kubus
€
17,50 /m³
op aanvraag
€
190,00 /½ m³
op aanvraag

Annuleringskosten na 13:00 uur de dag voor levering
Zaterdag ½ dag kosten centrale (06:00 – 11:00)
Zaterdag hele dag kosten centrale (06:00 – 17:00)
Mixerkosten per ingezette mixer (zaterdag)
Zondag ½ dag kosten centrale (06:00 – 11:00)
Zondag hele dag kosten centrale (06:00 – 17:00)
Mixerkosten per ingezette mixer (zondag)

€
€
€
€
€
€
€

7,50 /m³
500,00
1.000,00
45,00 /uur
750,00
1.500,00
60,00 /uur

Kleurstof zwart/ rood per procent
Doseren kleurstoffen/ staal- en kunststofvezels
Spoelkosten per mixer

€
€
€

15,00 /%
3,00 /m³
55,00

50,00
16,00 /m³
25,00 /m³

Werktijden Kijlstra Betonmortel zijn van maandag t/m vrijdag van 07:00 – 16:00
Overwerk is van 05:00 – 07:00 en 16:00 – 19:00
Centrale kosten overwerk
Meerkosten per ingezette mixer tijdens overwerk
Nachtwerk van 19:00 – 05:00 prijzen in overleg

€
80,00 /uur
€
26,00 /uur
op aanvraag

Binnenstedelijke toeslag

€

10,00/m³

Wij verzorgen ook Mobiele betoncentrales (120 m³/uur) voor grote bouwprojecten. Prijs op aanvraag.

Alle prijzen zijn excl. BTW
Onze aanvullende tarieven zijn geldig bij de offertes en opdrachtbevestigingen afgegeven door:
Kijlstra Betonmortel Drachten
Haboton Swifterbant

Beton Centrale Emmen
Vianen Betonmortel

MOCO Wildervank
Kijlstra Betonmortel Amsterdam

Postbus 455 | 9200 AL DRACHTEN | 0512-570000 | www.betonmortelnederland.nl

