
     Tarieven per 1 juli 2018 
          Al onze wettelijke diensten zijn goedgekeurd door de 
          Minister van Economische Zaken 

Bezoek ons ook op www.waarborg.nl 
 

 

Wettelijke diensten 

1. Waarborgtarieven nieuwe voorwerpen 

Waarborgen nieuwe voorwerpen. 
onderzoek + afslag Nederlands gehalteteken. 

Prijs per 
stuk 

Zilver  

1 100 €  1,25 

101 250 €  1,20 

251 500 €  1,15 

501 750 €  1,05 

751 1.000 €  0,89 

1.001 2.000 €  0,79 

2.001 3.000 €  0,69 

3.001 5.000 €  0,60 

5.001 en meer €  0,50 

Goud  

1 100 €  1,75 

101 250 €  1,70 

251 500 €  1,60 

501 750 €  1,50 

751 1.000 €  1,45 

1.001 2.000 €  1,29 

2.001 3.000 €  1,19 

3.001 5.000 €  0,89 

5.001 en meer €  0,50 

Platina  

1 50 €  3,50 

51 en meer €  2,50 

Samengestelde voorwerpen  
Goud/ zilver €  3,00 

In combinatie met platina €  4,85 
Bij voorwerpen vanaf 25 gram geldt stuk tarief x2 

Bij oorsieraden en manchetknopen geldt stuk tarief x 1,5 

Bovenstaande volumekortingen gelden ook indien binnen een 

maand de hoeveelheid wordt aangeboden. 

2. Waarborgtarieven gebruikte voorwerpen 

 

3. Waarborgtarieven Conventiekeuring (CCM)  
Zie Waarborgtarieven (punt 1) plus €0,70 per stuk 

 

 

 

Niet wettelijke diensten 

4. Verantwoordelijkheidsteken 

Verantwoordelijkheidsteken (VT) Prijs 

Aanvraag VT per aanvraag €  99,50 

Registratie buitenlands VT in NL per 

aanvraag 
€  50,00 

VT stempel, model recht per stuk €155,00 

VT stempel, model knie per stuk €185,00 

 

5. Overige diensten 

Overige diensten. Prijs  

Aanbrengen extra tekens €  0,35 

Gebruik en afslag WH VT €  0,70 

Vaststellen aanwezigheid geldig 
gehaltemerk (per stuk) 

€  1,85 

Behandelingskosten, verwerking 
verpakte sieraden (per stuk) 

€  0,18 

Behandelingskosten, scheiden op 
gehalte/ metaalsoort (per min.) 

€  1,25 

Pakketbehandelingskosten (per 

zending) 
€ 11,50 

Keurtekenplaat (per stuk) €  1,00 
Pakketbehandelingskosten kunnen voorkomen worden door 

gebruik te maken van onze vervoerskratten 

 

6. Lasergebruik 

Lasergebruik Prijs per 
stuk 

Logo of standaard tekst 
(indien in 1 laserhandeling mogelijk) 

€   0,50 

indien 2 laserhandelingen nodig €   0,95 

Instelkosten laser per keer €  10,00 

 

7. Minimum ordertarief 
Voor elke partij geldt een minimum ordertarief van 

€19,75, excl. verzendkosten, toeslag spoed- & 

wachtbehandeling. 

 

8. Spoed- & wachtbehandeling 
Bij een spoedbehandeling wordt uw partij dezelfde dag 

aan u geretourneerd (Binnen 8 uur). Hiervoor kan een 

toeslag van 20% van toepassing zijn. 

Een wachtbehandeling kent een toeslag van 100%, 

behoudens de wachtbehandeling die via de website 

worden aangemeld. 

Waarborgtarieven.  
onderzoek + afslag Nederlandse gehaltetekens 

Prijs per 
stuk 

Goud of zilver €   4,85 

Platina +€ 5,00 

Samengestelde voorwerpen  
Goud/ zilver €   6,50 

In combinatie met platina +€ 5,00 

http://www.waarborg.nl/

