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Tarieven lijst 2017 
 

Uur en kwartier tarief 

Per kwartier           € 8,50                                                                                                                        

Per uur kosten           € 34,- 

                                                                                                                   

Voorrijkosten 
 

Voorrijkosten binnen een straal van 10km bedragen      € 7,- 

Bij meer dan 10km een verhoging per gereden kilometer     € 0,75 

 

360 graden fotografie* 
 

Rechten overdracht per foto        € 0,05 

Foto update één foto         € 35.- 

Virtuele tour verwerken in Google       € 34,- p.u.  

Facebook 360 advertentie        € 45,- 

Foto update 0-10 foto’s          € 85,- 

Foto update 10-20 foto’s         € 150,- 

Virtuele tour type small          € 200,- 

Virtuele tour type medium        € 300,- 

Virtuele tour type large         € 400,- 

Virtuele tour type extra-large         € 500,- 

Virtuele tour type extreme        € 750,- 

 

Computer** 
 

Windows installatie           Vanaf € 75,- 

Pc-schoonmaken         € 20,- 

Pc-virus(en) verwijderen                                                                   € 20,-  

Data recovery tot 50GB         € 150,- 

Data recovery tot 150GB        € 250,-  

Data recovery vanaf 150GB        Vanaf € 280,-  

Windows herinstallatie          € 50,-  

Computer versnellen          € 34,- p.u. 

Foutverwijdering          € 34,- p.u. 

Programma’s installeren         € 34,- p.u. 

Systeem back-up          € 34,- p.u. 

Mail instellen           € 34,- p.u. 

Veilig internet           € 34,- p.u. 

Software verwijderen          € 34,- p.u. 

Reparaties en vervanging         € 34,- p.u. 

Internet aanleg           € 34,- p.u. 

Kabels plaatsen          € 34,- p.u. 

Wi-Fi verbeteren          € 34,- p.u. 

Printer installatie          € 34,- p.u. 

Externe apparaten          € 34,- p.u. 
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Overige reparaties op aanvraag** 

 

Onderzoekkosten bij geen reparatie        € 30,- 

 
Laptop** 
 

Reparatie scherm          € 34,- p.u. 

Reparatie toetsenbord          € 34,- p.u. 

Reparatie Wi-Fi antenne       `  € 34,- p.u. 

Reparatie losse contacten         € 34,- p.u. 

Reparatie dvd-speler          € 34,- p.u. 

Ram geheugen vervangen         € 15,- 

 

Onderzoekkosten bij geen reparatie        € 30,- 

Overige reparaties op aanvraag 

 
 
TV** 
Reparaties voeding          € 50,- 

Reparatie moederbord          € 50,- 

Reparatie defecte knoppen         € 10,- 

Overige reparaties op aanvraag 

 
 
Telefoon reparaties** 
Alle telefoon reparaties worden op uurtarief uitgevoerd     € 34,- p.u.  

 
Tablet reparaties**  
Alle tablets reparaties worden op uurtarief uitgevoerd     € 34,- p.u. 

 

Wasmachine en droger koelkast reparaties** 
NTC-sensor           € 50,- 

Hitte regelaar          ` € 50,- 

Overige reparaties          € 75,-  

Koelkast deur draaien          € 20,- 

Overige reparaties in overleg  

 
Les & uitleg 
Privé computerles Windows         € 34,- p.u. 

Privé uitleg office          € 34,- p.u. 

Privé uitleg foto’s importeren         € 34,- p.u. 

Privé uitleg overige programma's        € 34,- p.u. 

Privé uitleg functionaliteit tv         € 34,- p.u. 

 

Lessen zijn exclusief BTW berekend 
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Reclame & drukwerk** 
 

E-mail handtekening         € 70,- 

Envelop ontwerp         € 100,- 

Briefpapier ontwerp         € 130,- 

Nieuwbrief ontwerp         € 145,- 

Visitekaartjes ontwerp         € 150,- 

Advertentie          € 200,- 

Flyer ontwerp          € 200,- 

Affiche ontwerp          € 220,- 

Logo small ontwerp         € 280,- 

Folder ontwerp          € 300,- 

Logo normaal ontwerp         € 350,- 

Brochure ontwerp         € 440,- 

Logo groot ontwerp         € 500,- 

Logo extreem ontwerp         € 1000,- 

 

 

Narrowcasting**  
 

Per week          € 8,- 

Per maand          € 32,- 

Aansluitkosten          € 90,- 

Per kwartaal          € 128,- 

Narrowcasting apparatuur         € 150.- 

Per jaar           € 512,- 

 
 

Gesprekken en adviezen 
 
Introductie gesprek (zonder advies) het eerste kwartier gratis.  

Daarna geldt minuten tarief van €3,75  

Advies op ICT-gebied per uur €225,-  

Advies op marketinggebied per uur €225,-  

 

Bovengenoemde prijzen van gesprekken en adviezen zijn exclusief BTW berekend 

 

* Standaardtourfoto afstand maximaal 2.5 meter voor een bocht en 3 tot 4 meter bij rechte stukken. 

Toeslag bij foto’s gemaakt per meter, dit bedraagt € 150,- bij winkels/ oppervlaktes tot 650m2 en vanaf 

650m2 tot 2000m2 € 200,-.   

 

** Bij alle bovenstaande reparaties en diensten worden nog voorrijkosten, onderdelen en of materialen 

in rekening gebracht. Er wordt minimaal een kwartier per opdracht in rekening gebracht. 

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief btw.  

 

Druk en zetfouten voorbehouden. TWEAKTIME kan tarieven en diensten aanpassen en zo nodig 

aanvullen controleer www.tweaktime.nl/tarieven/ voor de meest actuele prijslijst.   

 


