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2.000 - 10.000 m

Eventuele gebruikers dienen door of namens u op de hoogte gesteld te zijn van onze komst en onze werkzaamheden. 

,phaplan 
; d . . b a v1seurs in ouwen 

NEN 2580 meetrapport kosten 

Type A  (vanaf tekening gemeten, controle hoofdmaatvoering op locatie) 

Tarieven type A open ruimte 
Oppervlak in BVO: 0 - 100 m2 100 - 500 m2 500 - 2.000 m2 2.000 - 10.000 m2 10.000+ m2 

Kosten € 144,50 € 184,50 € 326,50 € 627,50 op aanvraag 

Tarieven type A met separaties 
Oppervlak in BVO: 0 - 100 m2 100 - 500 m2 500 - 2.000 m2 2.000 - 10.000 m2 10.000+ m2 

Kosten € 166,50 € 230,50 € 386,50 € 757,50 op aanvraag 

Type A+ (ter plaatse ingemeten + maken tekening) 

Tarieven type A+ open ruimte 
Oppervlak in BVO: 0 - 100 m2 100 - 500 m2 500 - 2.000 m2 2.000 - 10.000 m2 10.000+ m2 

Kosten € 447,50 € 727,50 € 1.143,00 € 1.856,00 op aanvraag 

Tarieven type A met separaties 
Oppervlak in BVO: 0 - 100 m2 100 - 500 m2 500 - 2.000 m2 2.000 - 10.000 m2 10.000+ m2 

Kosten € 505,50 € 873,50 € 1.475,50 € 3.840,50 op aanvraag 

Type B (uitsluitend vanaf tekening gemeten) 

Tarieven type B open ruimte 
Oppervlak in BVO: 0 - 100 m2 100 - 500 m2 500 - 2.000 m2 2.000 - 10.000 m2 10.000+ m2 

Kosten € 136,50 € 177,50 op aanvraag 

Tarieven type B met separaties 
2Oppervlak in BVO: 0 - 100 m2 

Kosten € 142,50 

Voorwaarden bij deze tarieven 

reis. 
Separaties houdt in dat er veel binnenwanden / schachten etc. aanwezig zijn. 
Deze tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2020. 

Indien Type A of A+ 
De werkzaamheden dienen zorgvuldig ingepland en aangekondigd te zijn. 
Het pand dient bij aankomst direct toegankelijk te zijn, zonder wachttijden. W 

Het gebouw dient vrij van huisraad te zijn. 

De tekeningen die worden vervaardigd, krijgen op 1,5 m hoogte (i.v 

heid. 

Indien Type B 
De tekeningen dienen digitaal ter beschikking te worden gesteld. 
De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte tekeningen. 
Tekeningen dienen compleet en niet tegenstrijdig te zijn. 

€ 282,50 € 580,00 

100 - 500 m2 500 - 2.000 m2 2.000 - 10.000 m2 10.000+ m
€ 212,50 € 358,50 € 718,00 op aanvraag

De DNR2011 is van toepassing op al onze diensten. Deze kunt u vinden op onze website onderaan de homepage. 
De factuur verzenden wij direct na oplevering van het rapport. Betaling dient plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum. 
Deze tarieven gelden voor kantoren, woningen, scholen, hotels, gezondheidscentra e.d. 
Voor type A en A+ geldt een reistoeslag van € 1,= per km vanaf Alphen aan den Rijn (c.q. vanaf de voorgaande locatie bij meerdere panden) enkele 

achttijden brengen wij in rekening tegen € 20,= per kwartier per persoon. 

Eventuele gebruikers dienen door of namens u op de hoogte gesteld te zijn van onze komst en onze werkzaamheden. 

De meetgegevens verwerken wij als vlakkentekeningen die voldoen aan de NTA 2581.
.m. glaslijncorrectie) een doorsnede. 

Indien de tekeningen bij een A meting niet overeen blijken te komen met de werkelijke situatie zal Alphaplan de tekeningen aanpassen, aan de werkelijk-

De extra kosten brengen wij in rekening. Het uiteindelijke honorarium komt dan te liggen tussen type A en A+. 

Tekeningen mogen in DWX, PDF, DXF, DWG formaat aangeleverd worden op tenminste een schaal van 1:100. 
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