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Diamantboren, slijtageprijs per cm diepte
Totaal uurtarief van € 58,85 voor VCA-gecertificeerd, SCL-ViA trede 2, ISO 9001, ISO 14001 en CO2

prestatieladder niveau 3 diamantboor-, zaag- en freesspecialist alsmede applicateur voor het plaatsen van
constructieve ankers. Inclusief gebruik van machines en gereedschappen, kleinmateriaal, PBM’s en
bedrijfsauto incl. brandstof en reiskosten. Diamantslijtage wordt berekend volgens onderstaande lijst.

Diameter in mm
ø 14 t/m ø 30
ø 40 t/m ø 80
ø 90 t/m ø 130
ø 140 t/m ø 200
ø 226 t/m ø 300
ø 350 t/m ø 1000

Beton/MBI/Hogedrukelement
Metselwerk
 0,30
 0,26
 0,33
 0,29
 0,41
 0,35
 0,66
 0,58
 1,24
 1,17
Op aanvraag

Als er van onder naar boven geboord of gehakt moet worden is de prijs op aanvraag. Bij
dakleer/isolatie wordt 50% van de cm. prijs doorberekend. Boorslijtage bij boren met
luchtgereedschappen ø 12 tot ø 25 mm:  0,15, ø 26 tot ø 35 mm:  0,20. Vraag naar
de mogelijkheden en mogelijke verplichtingen m.b.t. kwartsstof.
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Diamant droogboorsysteem, slijtageprijs per cm diepte
Totaal uurtarief van € 58,85 voor VCA-gecertificeerd, SCL-ViA trede 2, ISO 9001, ISO 14001 en CO2
prestatieladder niveau 3 diamantboor-, zaag- en freesspecialist alsmede applicateur voor het plaatsen van
constructieve ankers. Inclusief gebruik van machines en gereedschappen, kleinmateriaal, PBM’s en
bedrijfsauto incl. brandstof en reiskosten. Diamantslijtage wordt berekend volgens onderstaande lijst.

Diameter in mm
ø 32 t/m ø 72
ø 82 t/m ø 112
ø 122 t/m ø 152
ø 162 t/m ø 200
groter dan ø 202
Minimaal afroeptarief

Beton
 1,12
 1,64
 2,32
 3,16
op aanvraag
 219,-

Diamantdroogboren is een speciale techniek en in heel veel gevallen bruikbaar voor
het boren in gewapend beton. Het systeem is duurder in het gebruik t.o.v. natboren,
echter doordat er geen water maar lucht gebruikt wordt voor de koeling van de speciale
diamantboor, kunnen de werkzaamheden geheel droog en stofarm worden uitgevoerd.
N abehandeling van de werkplek is hierdoor minimaal en schade door (lek)water is
uitgesloten. Hierdoor zijn de totale kosten voor uw project vaak veel lager en is deze
techniek perfect voor werkzaamheden waar absoluut geen water gebruikt mag of kan
worden.
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Diamantzaagwerk, slijtageprijs per m1 / per cm diepte
Totaal uurtarief van € 58,85 voor VCA-gecertificeerd, SCL-ViA trede 2, ISO 9001, ISO 14001 en CO2
prestatieladder niveau 3 diamantboor-, zaag- en freesspecialist alsmede applicateur voor het plaatsen van
constructieve ankers. Inclusief gebruik van machines en gereedschappen, kleinmateriaal, PBM’s en
bedrijfsauto incl. brandstof en reiskosten. Diamantslijtage wordt berekend volgens onderstaande lijst.
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Zagen in vloer beton met vloerenzaag
t/m 20 cm diep
t/m 40 cm diep
t/m 30 cm diep met open kap
vanaf 41 cm




op

0,85
1,15
1,15
aanvraag

Zagen in wand beton met railszaagmachine
t/m 20 cm diep
t/m 40 cm diep
t/m 30 cm diep met open kap
vanaf 41 cm




op

1,85
2,25
2,65
aanvraag

Wand MBI/Hogedrukelementen/B2 Blokken
t/m 14 cm met handzaag
t/m 20 cm met (linkse en/of open kap) handzaag op rails
vanaf 20 cm met railszaag

 1,15
 1,15
 1,55

Wand metselwerk
t/m 14 cm met handzaag
t/m 20 cm met (linkse en/of open kap) handzaag op rails
vanaf 20 cm met railszaag

 0,75
 0,85
 1,20

Zagen in beton
t/m 14 cm met handzaag
t/m 20 cm met (linkse en/of open kap) handzaag op rails

 1,65
 1,75

Zagen met draadzaag en/of diamant kettingzaag
Dikte/diepte onbeperkt

op aanvraag

Zagen in asfalt
minimumtarief

op aanvraag
 225, -
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Zagen van sleuven, boren van dozen
Totaal uurtarief van € 58,85 voor VCA-gecertificeerd, SCL-ViA trede 2, ISO 9001, ISO 14001 en CO2
prestatieladder niveau 3 diamantboor-, zaag- en freesspecialist alsmede applicateur voor het plaatsen van
constructieve ankers. Inclusief gebruik van machines en gereedschappen, kleinmateriaal, PBM’s en
bedrijfsauto incl. brandstof en reiskosten. Diamantslijtage wordt berekend volgens onderstaande lijst.

Steensoort

Frezen
per m1

Gibo / gasbeton
 0,60
Ytong ongewapend
 0,65
Ytong gewapend
 0,65
Poriso
Porobrick
Kalkzandsteen / Elementblokken
Belgische klinker
Boerengrauw
Rode steen/renovatiewerk
Hogedrukelementen
B2 Blokken en MBI
Beton

Boren per doos
incl. tuutje













0,60
0,65
0,65
0,80
0,90
0,80
1,40
1,40
1,15
1,40
2,85
2,85

2 zijdig inzagen en
uithakken per m1

 1,15
 1,30
 1,20
 2,30
 2,30
 2,20
 2,90
 2,90
 4,70

• Frezen ‘duims‘leidingen: prijs per m1 x 2,0.
• Sparing t.b.v. een kruising, muurplaat, hoek en plafonds worden als dozen of
hakuren berekend.
• Afvoeren worden uitgeboord met een dozenboor en worden als dozen berekend.
• Er wordt een minimum tarief gehanteerd.
• Het bouwproject dient zoveel mogelijk wind- en waterdicht te zijn.
• Op het werk moeten de trappen geplaatst zijn.
• De werkplek dient goed toegankelijk te zijn.
• Water en stroom dienen door de opdrachtgever beschikbaar gesteld te worden.
• Prijzen zijn inclusief opruimen van dooskernen en hakafval (niet bezemschoon).

BZ06

2022

Condities
A.
De opdrachtgever dient te zorgen, als het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van netvoeding van 220 / 380 Volt en
16 ampère of zoveel meer als nodig is. Tevens voor een waterleiding met een afsluitbare kraan met schroef-koppeling
van 1/2” of 1” binnen een afstand van 40 meter van de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden
uitgevoerd. Daarnaast het ter beschikking stellen van kostenloze parkeerfaciliteiten in de omgeving van de werkplek.
Eventuele kosten voor aanleg en vergunningen hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zullen
gespecificeerd worden gefactureerd. Opdrachtgever dient voorts zorg te dragen voor alle Arbo-eisen t.a.v. bijvoorbeeld
bouwliften, veiligheidseisen, steigers, e.d.
B. _______________________________________________________________________________________________________
Het boorbedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het afboren,
zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen, bewapingen en alle andere zich in beton of overige te bewerken objecten
bevindende verstevigingen. Eveneens is er geen aansprakelijkheid bij het vrijkomen van koelwater of andere vloeistoffen,
het optreden van verzwakkingen en verzakkingen van constructies.
C. _______________________________________________________________________________________________________
Het aftekenen van het boor- of zaagwerk en van sleuven en dozen wordt door de opdrachtgever verzorgd en is voor zijn
verantwoording.
D. _______________________________________________________________________________________________________
Alle werkzaamheden geschieden uitsluitend op aanwijzingen en onder verantwoording van de opdrachtgever.
E. _______________________________________________________________________________________________________
De in, op en boven de vloer/ wand aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar welke de uitvoering van werkzaamheden door het boorbedrijf kunnen belemmeren, moeten door de opdrachtgever vóór de aanvang van de werkzaamheden
worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van het boorbedrijf ontstaat, en/of stagnatie
bij de produktie optreedt dan zullen de kosten hiervan door het boorbedrijf aan de opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
F. _______________________________________________________________________________________________________
De verwerkingskosten van afkomende materialen zijn voor de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
G. _______________________________________________________________________________________________________
Opruimen van boorkernen op de verdieping met lift in de container van opdrachtgever. Als er geen lift aanwezig is wordt
het verzameld bij de trap.
H. _______________________________________________________________________________________________________
Wij behouden ons het recht voor om bij een productiedag van 6 uren een volledige werkdag van 8 uren te berekenen.
I. _______________________________________________________________________________________________________
De opdrachtgever draagt na voltooiing van de (deel)opdracht binnen 10 werkdagen zorg voor een ondertekende
(uitvoerders)bon. Bij projekten die meerdere weken duren zal de opdrachtgever wekelijks een ondertekende (uitvoerders)bon
verstrekken. Als de betreffende bon niet tijdig wordt verstrekt, is het boorbedrjf gerechtigd om op basis van werkrapporten
van haar medewerkers te factureren.
J. ________________________________________________________________________________________________________
Prijzen gelden voor een werkgebied in een straal van 120 km van onze vestigingen. Voor werkzaamheden buiten dit gebied
is de meerprijs op aanvraag.
K.________________________________________________________________________________________________________
Bij boor- en zaagwerkzaamheden in beton met een kwaliteit hoger dan B 35, of in beton met een extreem hoge concentratie ijzer, behouden wij het recht om in overleg onze prijzen aan te passen.
L. ________________________________________________________________________________________________________
Bij een afmelding na 15.00 uur van ingeplande werkzaamheden, betrekking hebbende op de eerstvolgende werkdag, geldt
een verletverrekening naar rato opdracht/inzet van het minimumtarief per man.
M. _______________________________________________________________________________________________________
Betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum.
N. _______________________________________________________________________________________________________
Vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
O. _______________________________________________________________________________________________________
VIS Groep baseert een 8-urige werkdag conform de Bouw-CAO en inclusief bevoorrading/voorbereidingswerkzaamheden,
reistijden en pauzes.
Hierbij vervallen alle voorgaande prijslijsten.
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Afwijkende werkomstandigheden op aanvraag
Onder afwijkende werkomstandigheden wordt verstaan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Als het standaardmateriaal moet worden aangepast.
Extreem veel of dik betonijzer moet worden doorboord of doorgezaagd.
Een hoogwerker of hangbak moet worden gebruikt.
Boren of zagen in kruipruimten conform ARBO-regelgeving, uitvoering met twee man.
Boren of zagen op extreem moeilijk begaanbare plaatsen zoals ketelhuizen,
ziekenhuizen, terreinen met hoge veiligheidseisen, tussen leidingen en verlaagde plafonds, etc.
Omstandigheden zoals het ontbreken van een lift, of het niet gebruik kunnen maken van transportmiddelen als een kruiwagen en/of alle andere omstandigheden die een normale horizontale en
verticale verplaatsing van mens en machine niet mogelijk maken.
Steigerwerk.
Aftekenen van boor- en zaagwerk.
Alles wat niet in de condities op voorgaande bladzijde staat omschreven.

2022

Tarieven overige werkzaamheden/diensten
Totaal uurtarief van € 58,85 voor VCA-gecertificeerd, SCL-ViA trede 2, ISO 9001, ISO 14001 en CO2
prestatieladder niveau 3 diamantboor-, zaag- en freesspecialist alsmede applicateur voor het plaatsen van
constructieve ankers. Inclusief gebruik van machines en gereedschappen, kleinmateriaal, PBM’s en
bedrijfsauto incl. brandstof en reiskosten. Diamantslijtage wordt berekend volgens onderstaande lijst.

Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op een 8-urige werkdag van ma. t/m vr. van
07.00 tot 16.00 uur
Huur aggregaat 220 V (per dag / deel)
 65, Huur aggregaat 380 V 40 KVA (per dag / deel)
 135, Huur aggregaat 380 V 60 KVA (per dag / deel)
 165, Waterbak max. 1000L
 50, Levering steiger per dag tot max. hoogte 3,5 meter
 45,  50, Gebruik scheidingstrafo besloten ruimtes
€ 60, Gebruik Accu en/of Hydraulische zaag of boormiddelen
Materiaal/gereedschappen stofbeheersing
Kleine onderdrukunit (max. 5000 m3) incl. 1 filter
(per dag / deel)  60, Waterdampvernevelaar
(per dag / deel)  30, Plastic / PBM’s / filters naar rato gebruik
op aanvraag
Toeslag diverse werkzaamheden
Electrische hakhamer incl. beitel en toebehoren / per uur

6, Compressor incl. beitel en toebehoren / per uur
 10, Machinaal diamantschuurwerk per dag
 240, Handschuurwerk diamant incl. slijtage /per dag
 160, Koppensnellen hydraulisch
prijs op projectbasis
Koppensnellen handmatig
prijs op projectbasis
Machinaal boucharderen (kar 380V) of frezen (freeskar) per dag
 200, Verhuur diverse gereedschappen
op aanvraag
Toeslagen per man/uur
Avond na 16.00 uur tot 22.00 uur
 25, Zaterdag van 07.00 uur tot 16.00 uur
 25, Zaterdag van 16.00 uur tot maandag 06.00 uur
 45,50
Nachtwerk van maandag t/m vrijdag
 45,50
Feestdagen
op aanvraag
Reisuren tussen onze vestiging en het werk gelden daarbij als gewerkte uren.
Parkeerkosten
zie de condities
Minimumtarief:
Bij opdrachten waarbij het productieve werk (exclusief de levering van materialen)
niet boven het hieronder omschreven minimumtarief komt, wordt het minimumtarief
berekend.

 175, - bij inzet van 1 man met auto
Op alle werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Deze worden separaat bijgeleverd of zijn op aanvraag beschikbaar.
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Tarieven chemische verankeringen
Materiaalkosten
Edilon Dex-r (of gelijkwaardig) / 600ml
Fischer EM 585ml
Hilti RE 500 / 500ml
(incl. milieuheffing, afvoer lijmafval)
Levering ankers of stekwapening
Trekproeven op ankerstangen

 62,50
 42,50
 37,50
op aanvraag
op aanvraag

Chemische lijmankers
Kwaliteit: Staal 8.8
Uitvoering: Electrolytisch verzinkt.
Maat

Boormaat

Boordiepte

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

ø 10
ø 12
ø 14
ø 16
ø 18
ø 25
ø 28
ø 30
ø 32
ø 35

80
90
110
120
125
170
190
210
250
280

8
10
12
14
16
20
22
24
27
30

Standaardlengte
ankerstang
110
130
160
170
190
260
280
300
340
380












6,95
8,10
9,25
10,35
11,40
17,50
21,60
24,75
32,50
39,50

Alle maten zijn in millimeters. Andere lengten en kwaliteiten
zijn op aanvraag verkrijgbaar. Vanuit VIS Bouwservice zijn alle
lengten en typen ankers leverbaar.
Al onze medewerkers worden persoonsgebonden, in herhaling
getraind en onderricht tot vakbekaam applicateur van diverse
verankeringen. Onze bedrijven doen er alles aan om een zo hoog
mogelijke kwaliteit aan te kunnen bieden. Vanuit onze erkendleerbedrijf status, is een op maat ontwikkeld opleidingsplan
opgesteld en operationeel.
Van de opdrachtgever mogen we verwachten dat de belasting van de
ankers pas plaatsvindt na de gerespecteerde uithardings-tijd. Deze is
onder andere temperatuurafhankelijk. Onze merkonafhankelijkheid
zorgt ervoor dat we voor alle verankeringen het juiste advies kunnen
bieden, conform hetgeen u voorschrijft.
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Tarieven aardelectroden
De prijs voor het slaan van een aardpen is vooraf niet exact te bepalen. Onze monteurs
bouwen de modulaire aardpennen op en meten tussentijds de opgebouwde weerstandwaarde.
25 mm2 (toepassing woning tot kleine bedijfspanden)
Aardpen slaan per strekkende meter
Aanvoerdraad naar installatie (zonder montage)

 17,35
 7,90

50 mm2 (toepassing zwaardere installaties)
Aardpen slaan per strekkende meter
Aanvoerdraad naar installatie (zonder montage)

 22,35
 12,40

Minimaal afroeptarief

 215,-

Uitgangspunt van Vis Groep is dat de opdrachtgever
verantwoordelijk is voor de plaatsbepaling van de
aardpen. Hiervoor dient er middels een KLIC melding
nagegaan te worden of er geen schades kunnen
ontstaan aan ondergronds leidingwerk e.d.
Bij opdrachtverstrekking gaan we er van
uit dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden.
Verantwoording voor deze melding en/of
eventuele (ondergrondse) schades wijzen
wij dan ook uitdrukkelijk af.
Vis Groep biedt de mogelijkheid tot het
verzorgen van een KLIC melding. U
ontvangt zo spoedig mogelijk
(afhankelijk per gemeente 2 tot
5 werkdagen responstijd) een
(digitale) rapportage, waarna
U als opdrachtgever, de locatie
van de aardpen veilig kan bepalen.
Kosten KLIC melding zijn op aanvraag;
afhankelijk van adres/c.q. locatie.
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Toeslag diverse specialistische werkzaamheden
Totaal uurtarief van € 58,85 voor VCA-gecertificeerd, SCL-ViA trede 2, ISO 9001, ISO 14001 en CO2
prestatieladder niveau 3 diamantboor-, zaag- en freesspecialist alsmede applicateur voor het plaatsen van
constructieve ankers. Inclusief gebruik van machines en gereedschappen, kleinmateriaal, PBM’s en
bedrijfsauto incl. brandstof en reiskosten. Diamantslijtage wordt berekend volgens onderstaande lijst.

Electrische hakhamer incl. beitel en toebehoren / per uur
Compressor incl. beitel en toebehoren / per uur
Snijbrander exclusief manuur/ inclusief gas/zuurstof per uur
Handbouchardeergereedschap exclusief manuur
1 minilader/graver met ruimbak per dag
1 minilader/graver met rolbezem / hydraulische sloophamer per dag
Aan/afvoer van machines tot 5 ton (zwaarder op aanvraag)
Onderstaande specialismen prijzen op aanvraag
Pneumatisch palen snellen / hydraulisch kraken
Machinaal vloer boucharderen stofarm
Frezen, schuren en boucharderen van vloeren en wanden
Machinaal diamantschuurwerk
Hogedruk straal- en spuitwerk
Binnenstedelijke renovaties
Geluidsarm, stofarm en hydraulisch sloopwerk
Asbestsaneringen volgens SC 530
Zagen detectielussen in asfalt en beton
Dilatatievoegen zagen
Boren en plaatsen ventilatie/renovatieroosters
Puincontainers
Uitboren van hemelwaterafvoeren (HWA)

AS13

2022

 6,  10,  15,  10,  120,  170,  150,-

Tarieven en condities specialistische werkzaamheden
• De werkzaamheden geschieden uitsluitend op aanwijzing en onder verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever.
• Stromend water en elektriciteit dienen door de opdrachtgever beschikbaar te worden gesteld.
• Steiger, klimmaterialen, veiligheidsvoorzieningen en beschermende voorzieningen buiten
de standaard PBM’s moeten door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
• Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte parkeerlocaties voor onze bedrijfswagens en
materialen.
Parkeerkosten en precario worden aan de opdrachtgever doorberekend.
• Alle voorgaande prijslijsten van sloopwerken komen hiermee te vervallen.
• Alle prijzen zijn exclusief BTW.
• Reclames binnen 24 uur na uitvoering werkzaamheden.
• Betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum.
• Op alle werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Deze worden separaat bijgeleverd of zijn op aanvraag beschikbaar.

Toeslagen per man/uur
Avond na 16.00 uur tot 22.00 uur
 25, Zaterdag van 07.00 uur tot 16.00 uur
 25, Zaterdag van 16.00 uur tot maandag 06.00 uur
 45,50
Nachtwerk van maandag t/m vrijdag
 45,50
Feestdagen
op aanvraag
Reisuren tussen onze vestiging en het werk gelden daarbij als gewerkte uren.
Parkeerkosten
zie de condities
Minimumtarief:
Bij opdrachten waarbij het productieve werk (exclusief de levering van materialen)
niet boven het hieronder omschreven minimumtarief komt, wordt het minimumtarief berekend.
 175, - bij inzet van 1 man met auto
 250, - bij inzet van 2 man met auto

De VIS-groep houdt zich bezig met tal van activiteiten op het
gebied van diamantboor & -zaagtechniek, saneer- & amoveertechniek en brandwerende afdichtingen.
Proces-certificaten hiervoor zijn te vinden op: www.vistech.nl
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Certificaten

879091/12/2021

Gebr. Vis Participatie B.V.
Klopperman 6, 2292 JD Wateringen
27214387
Certificatieschema Veiligheidsladder versie 4.0

17 december 2021

17 december 2024
Control Union Certifications B.V.

Elisabeth Koolman
Lead-Auditor
Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle

Jan-Frans Bastiaanse
Directeur

879091/12/2021

Vis Diamantboor- en Zaagtechniek B.V. – Wateringen – KVK 27148484
Scope: Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden.
Het uitvoeren van boor-, zaag- en freeswerk.
Het plaatsen van chemische verankeringen en lijmen van stekeinden.
Brabant Boor B.V. – Uden – KVK 16046426
Scope: Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden.
Het uitvoeren van boor-, zaag- en freeswerk.
Het plaatsen van chemische verankeringen en lijmen van stekeinden.
Vis GVH – Weslon Betonboringen B.V. – Ter Aar – KVK 27234458
Scope: Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden.
Het uitvoeren van boor-, zaag- en freeswerk.
Het plaatsen van chemische verankeringen en lijmen van stekeinden.
Vis Bouwservice B.V. – Wateringen – KVK 27222043
Scope: Verhuur en onderhoud van werkmaterieel

Vul hier de adresgegevens van de CI in

Bedrijventerrein Wateringse Veld
Klopperman 6, 2292 JD Wateringen
T 0174 285100 F 0174 285119
E info@vistech.nl
www.vistech.nl
VIS Wateringen
Klopperman 6 2292 JD Wateringen
T 0174 285110
E info@vistech.nl
VIS GVH-WESLON
Harsweg 3 2461 EZ Ter Aar
T 0172 600984
E gvh@vistech.nl
VIS GVH-WESLON
Birkstraat 141-143 3768 HG Soest
T 033 4611111
E gvh@vistech.nl
VIS Balkbrug
T 033 4611111
E gvh@vistech.nl
VIS BRABANT Roosendaal
Neon 15L 4751 XA Oud Gastel
T 0165 510740
E info@vistech.nl
VIS BRABANT Uden
Vluchtoord 6 5406 XP Uden
T 0413 267124
E info@vistech.nl
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Vluchtoord 6 5406 XP Uden
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E info@vistech.nl

