Algemene voorbereidings- en
montagetarieven
Yalp werkt met eigen montagedienst en
intern opgeleide monteurs, KOMO en VCA*
gecertificeerd. Een opleveringsrapport
maakt standaard deel uit van ons
dienstenpakket en waarborgt kwaliteit en
veiligheid. Het uitvoeringsproces bij Yalp is
zowel ISO9001 als ISO14001
gecertificeerd.
1.1 Voorbereiding en Montage Nederland
De voorbereiding- en montagekosten
worden berekend over het bruto
orderbedrag van toestellen plus eventueel
beton/ankers:
Lappset speeltoestellen
en sportproducten
Met uitzondering van:
Lappset Fitness
Yalp sportproducten
Met uitzondering van:
Toro
Panna, Sona, Sutu Basic,
Fono, Memo
Sutu XL en Sutu Plaza
Sutu Courts

20%
10%
20%
15%
10%
op aanvraag
op aanvraag

Producten derden:
Percussion Play instrumenten
GS web ruimtenetten
Rhino skatebanen

10%
20%
20%

Het minimum montage bedrag bedraagt
€395,= excl. BTW.
1.2 Voorbereiding en montage in België
Voor orders boven € 25.000
(toestelwaarde excl. btw) gelden de
tarieven onder 1.1.
In geval van een orderwaarde lager dan €
25.000 gelden de onderstaande tarieven.
De voorbereiding- en montagekosten
worden berekend over het bruto
orderbedrag van materiaal en eventueel
beton/ankers:
Lappset speeltoestellen
en sportproducten België
Met uitzondering van:
Lappset Fitness
Yalp sportproducten België
Met uitzondering van:
Toro

30%
15%
30%
20%

Panna, Sona, Sutu Basic,
Fono, Memo
Sutu XL en Sutu Plaza
Sutu Courts

15%
op aanvraag
op aanvraag

Het minimum montage bedrag bedraagt
€395,= excl. BTW.
2 Vracht
Bij orders in Nederland, lager dan € 3.500,(toestelwaarde excl. btw) zijn wij
genoodzaakt 7,5% van het bruto
orderbedrag voor transportkosten in
rekening te brengen.
Bij orders in België lager dan € 25.000
(toestelwaarde excl. btw) zijn wij
genoodzaakt € 200,- voor
transportkosten in rekening te brengen.
3 Beton/verankering
Onze website www.yalp.nl vermeldt zoveel
mogelijk de standaard benodigde
verankering-, en betonkosten. Dit is o.a.
gebaseerd op goede bereikbaarheid en
schone aarde. Lokale omstandigheden en
grondslag kunnen tot aanvullende kosten
leiden om toestellen goed te kunnen
funderen.
4 Rekenvoorbeeld
De catalogusprijzen van onze producten en
eventuele verankering zijn opgenomen op
de website www.yalp.nl. Deze prijzen zijn
exclusief vracht- en montagekosten.
Voorbeeld Nederland:
Speeltoestel Lappset
Beton
Montage 20% (€ 7.500 +

7.500,150,1.530,-

Vracht
Totaal excl. btw

0,9.180,-

Voorbeeld België:
Speeltoestel Lappset
Beton
Montage 30% (€ 7.500 +

7.500,150,2.295,-

€ 150)

€ 150)

Vracht
Totaal excl. btw

200,10.145,-

Let op: ondergronden dienen puinvrij te zijn
zodat toestellen met handmaterieel
(grondboor) kunnen worden geplaatst.
Indien tijdens een montage onvoorzien
kraan/materieel moet wordt ingezet om
alsnog puin te verwijderen zijn we

genoodzaakt deze extra kosten aan de
opdrachtgever door te berekenen.
Deze algemene montagetarieven gelden
vanaf 1 juli 2018. Op al onze transacties
zijn uitsluitend de algemene nationale
verkoop-, leverings- en
dienstverleningsvoorwaarden van Yalp,
gedeponeerd bij de KvK Veluwe en Twente,
van toepassing.
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