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Service prijslijst | 01-01-2023 
Wanneer je een storing aan een Kaplock of een Muntenmaat ervaart verzoeken wij je eerst 
contact met ons op te nemen. Veel storingen zijn namelijk zonder tussenkomst van een monteur 
op te lossen. Neem hiervoor contact op met 076-2090790 of whatsapp ons op 076-2090700. 

In onderstaande prijslijst staan netto kosten vermeld. Dat betekent dat je slechts 50% van de kosten 
ziet. De andere 50% betaald Kaplock. Daarnaast rekenen wij geen voorrijtarief.  

Kleine reparaties zijn vaak zelf snel en eenvoudig uit te voeren. Wanneer je die liever laat doen komen 
wij voor 5 gecombineerde defecten bij je langs. Tijdens onze halfjaarlijkse controle verhelpen we de 
storingen/defecten zo veel mogelijk direct tegen onderstaande tarieven. 

Kaplock Zelf 
vervangen 

Lastigheid 
0-5 

Laten 
vervangen Voorwaarde Toelichting 

Nieuwe sleutel 
Kaplock € 2,20 0 N.v.t. Vanaf 5 st. 

gecombineerd 
Kaplock zit op slot maar sleutel 

ontbreekt. 

Sleutel afgebroken 
in Kaplock N.v.t. N.v.t. € 8,25/st Vanaf 5 st. 

gecombineerd 
Sleutel is in geopende of gesloten 

positie afgebroken in het slot. 

Nieuw slot Kaplock N.v.t. N.v.t. € 0,- Vanaf 5 st. 
gecombineerd 

De hele cilinder heeft losgelaten. 
Dit is een productiefout en voor 

onze rekening 

Ophang haak 
afgebroken € 0 2 € 8,25/st Vanaf 5 st. 

gecombineerd 
De haak waar de jas aan wordt 

gehangen is afgebroken 

Pin of kabel 
beschadigd € 0 2 € 8,25/st Vanaf 5 st. 

De pen is defect of de kabel is 
defect/rolt niet meer op. 

Reservesleutel 
ledigingslade € 0 0 N.v.t. N.v.t. 

Na verlies van sleutel kunnen wij 
eenmalig een reservesleutel 

opsturen. 

Nieuw slot 
ledigingslade N.v.t. N.v.t. € 8,25/st 

In combinatie met 
andere werkzaamheden 

los = € 39,50 

Is een acuut probleem omdat nu 
de Kaplocks niet langer leeg 
gemaakt kunnen worden. 

€39,50 ivm werk op locatie 

Verlies/ontbreken 
ledigingslade € 8,25 0 € 8,25/st 

In combinatie met 
andere werkzaamheden 

los = € 39,50 

Is een acuut probleem omdat nu 
de Kaplocks leeg gemaakt kunnen 

worden. 
€39,50 ivm werk op locatie 

Nieuwe 
ledigingsschuif € 2,20 0 N.v.t. N.v.t. 

Is een acuut probleem omdat nu 
de Kaplocks leeg gemaakt kunnen 

worden. 

Muntenmaat Zelf 
vervangen 

Lastigheid 
0-5 

Laten 
vervangen Voorwaarde Toelichting 

Reservesleutel 
muntenmaat € 0 0 N.v.t. N.v.t. 

Na verlies van sleutel kunnen wij 
eenmalig een reservesleutel 

opsturen. 

Nieuwe muntenzak € 0 0 N.v.t. N.v.t. 
Het betreft hier de muntenzak 
waarmee de kaplocks worden 

geleegd 

Nieuw slot 
muntenmaat N.v.t. N.v.t. € 35,00 Per uur 

Als er geen reservesleutel meer is 
moeten we dit slot helaas 

uitboren. 

Monteur voor   
andere problemen N.v.t. N.v.t. € 35,00 Per uur 

Voor problemen aan muntenmaat 
en/of Kaplocks 

 

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW en zullen indien van toepassing verrekend worden ingehouden op 
de uit te keren omzet zoals omschreven in de overeenkomst.  


