Hierna treft u algemene informatie aan welke relevant voor u is op het moment dat u
overweegt om MarineMat® aan te schaffen!
Op voorhand kunnen wij geen exacte prijsopgave doen aangezien uw ontwerp bepalend is
hoeveel snijafval en hoeveel man- en machine-uren benodigd zijn. Daarom geven wij altijd
een richtprijs af. Deze ligt tussen de € 300,- en € 350,- per m2. Dit is inclusief BTW, exclusief
eventuele opties en door ons uit te voeren werkzaamheden als inmeten en installeren.
De daadwerkelijke eindprijs is opgebouwd uit onderstaande onderdelen:
Kleurenwaaier*
U weet nog niet welke kleur of kleurencombinatie u wilt bestellen? In dat geval kunnen wij u
een kleurenwaaier toesturen zodat u bij uw boot – onder daglicht – uw keuze kunt maken.
Borg kleurenwaaier: € 50,-.
Zodra wij de kleurenwaaier in onbeschadigde toestand retour hebben mogen ontvangen,
ontvangt u uw borg retour. Mocht u onverhoopt geen opdracht verstrekken, dan ontvangt u
eveneens uw borg retour, echter onder aftrek van de door ons gemaakte verzendkosten van
€ 6,95.
Template
Indien er nog geen digitale template voor uw boot beschikbaar is, dient er een template
gemaakt te worden.
In dat geval neemt u bij ons folie af. Gebruik geen eigen folie of ander soortige mallen,
aangezien de kans groot is dat deze niet digitaal verwerkt kunnen worden.
Kosten folie: € 50,-. Deze kosten brengen wij in mindering op uw factuur, bij
opdrachtverstrekking. In dat geval is de folie dus gratis!
Geef duidelijk aan hoeveel strekkende meter u nodig denkt te hebben. De folie is ten minste
111cm breed.
Voorbereiding
Om vanuit de handgetekende template tot een digitale template te komen dienen er
werkzaamheden door ons te worden verricht en kosten te worden gemaakt. Dit noemen wij
de ‘voorbereiding’. Deze voorbereiding bevat globaal:
-

Controle handgetekende template
Digitaliseren handgetekende template
Controle digitale template
Vervaardigen PDF tbv klant
Opstellen definitieve prijsaanbieding tbv klant

MarineMat® – Informatie 2.0

Afhankelijk van de gewenste doorlooptijd brengen wij u hiervoor de volgende kosten in
rekening:
-

Spoedopdracht (doorlooptijd ca. 1 week)
Standaard opdracht (doorlooptijd ca. 2 tot 3 weken)

: € 175,-.
: € 100,-.

Indien u, na ontvangst van onze definitieve prijsaanbieding, alsnog besluit geen opdracht tot
vervaardigen van MarineMat® te geven, dan is er geen recht op retour van de
voorbereidingskosten.
Let op: indien u zelf de template hebt getekend en gecontroleerd, kunnen wij geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot pasjuistheid. Controleer daarom heel goed
uw ontwerp!
Logo of (boots)naam*
Indien u een logo of (boots)naam wil laten frezen, dan kan dat.
U dient zelf zorg te dragen voor het digitaal aanleveren van het bestand.
Indien het een officieel merklogo betreft is het afhankelijk van het merkenrecht of wij een
officiële goedkeuring dienen te verkrijgen van de houder van het merkenrecht. Indien dit zo
is, dient u zelf voor deze goedkeuring te zorgen. Deze kut u aanvragen bij de houder van het
merkenrecht, dat is meestal het merk van uw boot.
Kosten logo of (boots)naam: € 75,-.
Digitale template
Op basis van de bovengenoemde PDF-tekening dient u akkoord tot vervaardiging van uw
opdracht te geven. Bij een eenvoudig lay-out is dit voldoende. Hebt u echter een lay-out
waarbij het risico op fouten aanwezig is, dan adviseren wij u om een digitale template af te
nemen en deze te controleren op uw boot!
Een digitale template is folie met daarop de gedigitaliseerde tekening op ware grootte. Zo
kunt u exact controleren of de lay-out juist is.
Kosten digitale template: € 75,-.
Let op: Indien u naar aanleiding van de digitale template wijzigingen aanbrengt (op deze
digitale template), dan dienen wij de digitale template opnieuw te versturen aan de CADafdeling. In dat geval brengen wij € 50,- extra verwerkingskosten in rekening ter dekking van
door ons gemaakte kosten en het arbeidsloon van de CAD-afdeling.

MarineMat® – Informatie 2.0

Definitieve opdracht
Na goedkeuring van uw zijde doen wij u een definitieve prijsaanbieding. Na akkoord sturen
wij u een factuur. Na ontvangst van het factuurbedrag gaan wij MarineMat® snijden en
frezen.
Samenvatting
Kleurenwaaier*
Folie tbv template
Voorbereiding – standaard1
Voorbereiding – spoed1
Logo of (boots)naam*
Digitale template*
Productie

€
€
€
€
€
€

50,- Borg
50,- In mindering bij opdracht
100,175,75,75,Afhankelijk van opdracht

*: optioneel
1
: keuze

Zoals reeds eerder aangegeven; wij kunnen op voorhand geen exacte prijsopgave doen
aangezien uw ontwerp bepalend is hoeveel snijafval en hoeveel man- en machine-uren
benodigd zijn. Daarom geven wij altijd een richtprijs af. Deze ligt tussen de € 300,- en € 350,per m2. Dit is inclusief BTW, exclusief eventuele opties en door ons uit te voeren
werkzaamheden als inmeten en installeren.
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Wat kunnen wij voor u doen?
Indien u geen tijd of zin heeft om de werkzaamheden zelf uit te voeren, kunne wij dit voor u
doen.
Template maken
Wij kunnen voor u de template maken (de boot inmeten) Wij komen op locatie. Indien de
boot buiten staat of ligt dient het weer mee te werken.
Kostenindicatie:
-

Inmeten zwemplateau boot < 7m
Inmeten zwemplateau boot > 7m
Inmeten cockpit-/kajuitvloer boot < 7m
Inmeten cockpit-/kajuitvloer boot > 7m
Reiskosten per km (Nijkerk-locatie VV)

€
€
€
€
€

75,-100,-150,-200,-0,25

De werkelijke kosten zijn afhankelijk van het soort boot. Wij doen u desgewenst vooraf een
aanbieding. Onze werkzaamheden zijn altijd inclusief reis- en verblijfkosten, materialen, folie,
etc.
Installatie
Wij kunnen voor u de installatie verzorgen. Wij komen op locatie. Indien de boot buiten staat
of ligt dient het weer mee te werken.
Kostenindicatie:
-

Installeren zwemplateau boot < 7m
Installeren zwemplateau boot > 7m
Installeren cockpit-/kajuitvloer boot < 7m
Installeren cockpit-/kajuitvloer boot > 7m
Rieskosten per km (Nijkerk-locatie VV)

€
€
€
€
€

100,-125,-175,-225,-0,25

Belangrijk: de boot moet voor installatie schoon en droog zijn. Wij ontvetten de ondergrond
voordat wij MarineMat® Stick-It installeren.
Hebt u MarineMat® Snap-It besteld? In dat geval zullen de installatiekosten iets hoger
uitvallen. Moeten wij ook de drukknopen op uw boot installeren? In dat geval zullen de
installatiekosten eveneens iets hoger uitvallen!
De werkelijke kosten zijn afhankelijk van het soort boot. Wij doen u desgewenst vooraf een
aanbieding. Onze werkzaamheden zijn altijd inclusief reis- en verblijfkosten, materialen, folie,
etc.
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