TARIEVEN PER 1 FEBRUARI 2017
WETTELIJKE DIENSTEN

NIET WETTELIJKE DIENSTEN

(onder goedkeuring van de Minister van Economische Zaken)

1 Waarborgtarieven incl. afslag van het Nederlandse gehalteteken
Platina
-

alle gebruikte voorwerpen

€

14,50 per stuk

nieuwe voorwerpen tot gewichtsgrens 0,5 gram

€

1,30 per stuk

nieuwe voorwerpen (vanaf 0,5 gram)

€

3,50 per stuk

8 Laserstempeling
Aanbrengen keurteken + VT per voorwerp

op aanvraag

Aanbrengen extra tekens (jaarlettermerk, kantoorteken, etc.) per teken

op aanvraag

Aanbrengen overige tekens (zoals logo's, etc.) per stuk

op aanvraag

Voor elke partij geldt een minimum lasertarief

op aanvraag

Voor 1 paar nieuwe oorsieraden wordt het stukstarief x 1,5 in rekening gebracht
Voor nieuwe voorwerpen vanaf 25 gram wordt het stukstarief x 2 in rekening gebracht

9 Certificaat voor sieraden
Sieraden met stenen

op aanvraag

alle gebruikte voorwerpen

€

4,85 per stuk

Sieraden met parels

op aanvraag

nieuwe voorwerpen tot gewichtsgrens 1 gram

€

1,25 per stuk

10 Onderzoekskosten

nieuwe voorwerpen (vanaf 1 gram) 1 t/m 300 stuks in één zending

€

1,80 per stuk

Goud

Toetsonderzoek benadering gehalte, per stuk

op aanvraag

Kwantitatieve bepaling enkelv. monstername platina, per stuk

op aanvraag

Kwantitatieve bepaling enkelv. monstername goud, per stuk

op aanvraag

nieuwe voorwerpen (vanaf 1 gram) 301 t/m 900 stuks in één zending

€

1,71 per stuk

Kwantitatieve bepaling enkelv. monstername zilver, per stuk

op aanvraag

nieuwe voorwerpen (vanaf 1 gram) 901 t/m 1.500 stuks in één zending

€

1,53 per stuk

Tweevoudige monstername platina, per stuk

op aanvraag

Tweevoudige monstername goud, per stuk

op aanvraag

Tweevoudige monstername zilver, per stuk

op aanvraag

nieuwe voorwerpen (vanaf 1 gram) meer 1.500 stuks in een zending

€

1,29 per stuk

11 Vaststellen aanwezigheid geldig gehaltemerk

Voor 1 paar nieuwe oorsieraden wordt het stukstarief x 1,5 in rekening gebracht
Voor nieuwe voorwerpen vanaf 25 gram wordt het stukstarief x 2 in rekening gebracht

€

1,85

Verwerking verpakte sieraden, per stuk

€

0,18

Scheiden op gehalte/metaalsoort, per minuut

€

1,25

€

11,70

Per uur

€

49,50

Per kilometer

€

0,95

Expertise per uur

€

85,00

€

1,00

12 Behandelingskosten

Zilver
alle gebruikte voorwerpen

€

Per stuk

4,85 per stuk

nieuwe voorwerpen tot gewichtsgrens 8 gram

€

1,05 per stuk

nieuwe voorwerpen (vanaf 8 gram) 1 t/m 400 stuks in één zending

€

1,29 per stuk

nieuwe voorwerpen (vanaf 8 gram) 401 t/m 1.200 stuks in één zending

€

1,22 per stuk

nieuwe voorwerpen (vanaf 8 gram) 1.201 t/m 2.500 stuks in één zending

€

1,06 per stuk

nieuwe voorwerpen (vanaf 8 gram) meer 2.500 stuks in een zending

€

0,79 per stuk

13 Minimum ordertarief

Voor elke partij geldt een minimum ordertarief van € 19,75, excl. verzendkosten,
toeslag spoed-, wacht- en pakketbehandeling.

14 Spoedbehandeling
20% toeslag over de werkzaamheden vermeld onder punt 1 t/m 3 en 6 t/m 12
of over het minimum ordertarief indien van toepassing.

15 Wachtbehandeling

Voor 1 paar nieuwe oorsieraden wordt het stukstarief x 1,5 in rekening gebracht
Voor nieuwe voorwerpen vanaf 25 gram wordt het stukstarief x 2 in rekening gebracht

100% toeslag over de werkzaamheden vermeld onder punt 1 t/m 3 en 6 t/m 12
of over het minimum ordertarief indien van toepassing.

Samengestelde werken

16 Pakketbehandeling

Alle gebruikte voorwerpen
Goud/zilver

€

7,25 per stuk

Goud/platina of zilver/platina

€

16,60 per stuk

€

4,85 per stuk

17 Reisuren

Alle nieuwe voorwerpen
Goud/zilver, goud/platina of zilver/platina

Per zending

2 Waarborgtarieven met conventie keurtekens (CCM)
Zie Nederlandse gehaltetekens plus de kosten van twee extra afslagen (zie punt 3)

18 Keurtekenplaten
Per stuk

3 Aanbrengen extra tekens
(zoals: kantooraanduidend merk, jaarlettermerk, gewichtsaanduidend merk, extra gehaltemerk, VT,
etc.)
gehaltemerk, verantwoordelijkheidsteken, etc.)
Aanbrengen wettelijk gehaltemerk

€

0,00 per stuk

Aanbrengen extra tekens

€

0,33 per stuk

Aanbrengen Waarborg-verantwoordelijkheidsteken

€

0,66 per stuk

19 Bewaarloon
1 maand na gereedkomen, 1% over het factuurbedrag per week

20 Overig
* Overige informatie kunt u telefonisch, per mail of via de website opvragen.

4 Behandelen aanvraag nieuw VT (verantwoordelijkheidsteken)
Aanvraag nieuw VT

€

99,50 per aanvraag

* Doorlooptijd van gebruikte voorwerpen kan oplopen tot het dubbele
van de doorlooptijd van nieuwe voorwerpen.
* Op onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Verkoop-

5 Vrijstellingsbewijs stempeling
Afgeven vrijstellingsbewijs stempelen

en Leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij KvK.
€

41,75 per stuk

* Alle tarieven zijn excl. omzetbelasting, wijzigingen voorbehouden.
* Afhankelijk van de diversiteit van de voorwerpen in een zending kunnen
kortingen worden toegepast.

6 Afkeurkosten
Naar evenredigheid en redelijkheid van de door u aangeboden partij

7 Toetsonderzoek
Per voorwerp

€

4,85 per stuk

