Tarieven 2012
A. Service -uur, alle normale werk -uren tot 40 uren per week, welke vallen op maandag tot en met
vrijdag tussen 08:00 uur en 16:30 uur, lokale tijd, vooropgesteld dat deze dagen geen bijzondere
of feestdagen zijn. Wordt er gereisd tijdens Service - uren, dan worden deze berekend volgens
Service - urentarief. Minimum aantal Service - uren is 1-uur, per opdracht of per dag.

B. Reis -uren, alle uren welke vallen op zaterdag tot en met zondag en alle dagen na 16:30 uur en
voor 08:00 uur, lokale tijd, waarbij gereisd wordt tussen vestigingsplaats van Bosch Supplies, of
plaats van overnachting en de plaats van werkzaamheden, door opdrachtgever aangegeven.
Minimum aantal Reis - uren is 1-uur, per opdracht of per dag.

C. Over -uren, alle uren, welke vallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen. En die uren die vallen
op maandag tot en met vrijdag, alle dagen tussen 16:30 uur en 08:00 uur, lokale tijd. Er gelden
diverse percentages afhankelijk van het tijdstip en het aantal overuren:
A. 125% van 16:30 uur tot 18:30 (19:00 uur, eventueel half uur pauze) op maandag tot en met
vrijdag.
B. 135% van 18:30 (19:00 uur, eventueel half uur pauze) tot 08:00 uur op maandag tot en met
vrijdag.
C.

150% van 00:00 uur op vrijdag tot 18:00 uur op zaterdag.

D.

200% van 18:00 uur op zaterdag tot 08:00 uur maandag.

D. Hotel + logies, niet verder dan 100km of maximaal 2 uur enkele reis van werkplek opdrachtgever.
Een gemiddelde kamer in een gemiddeld hotel met eigen douche en toilet, er wordt gezorgd voor
een ontbijt. Opdrachtgever draagt in principe zorg voor hotel + logies. Bosch Supplies kan
eventueel voor hotel + logies zorg dragen, waarbij de factuur van het hotel in rekening wordt
gebracht.

E. Lunch, indien in een hotel wordt overnacht, draagt opdrachtgever zorg voor lunch. Indien
voorgaande niet mogelijk is wordt er een bedrag van € 18, - per dag, in rekening gebracht.

F. Diner, opdrachtgever draagt zorg voor diner indien in een hotel wordt overnacht of indien er
meer dan 10 uren per dag worden gewerkt. Of er wordt een bedrag van € 30, - in rekening
gebracht.

G. Overnachting vergoeding, bij verblijf anders dan thuis tijdens het uitvoeren van een opdracht zal
per overnachting een bedrag van € 50, - in rekening worden gebracht, dit is ook het geval als klant
zorg draagt voor logies en ontbijt.

Tarieven:

A. Service -uur

€ 59, - per uur

B. Reis -uur

€ 33, - per uur

C. Kilometers

€ 0,59 per kilometer

Basistarief € 59,-/uur

