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PRODUCT-	EN	TARIEFLIJST	2023
Stichting Monumentenwacht Flevoland

DIENSTEN MET ABONNEMENT Tarief Flevoland Eenheid BTW

Abonnement 35,00€                                                                                            per kalenderjaar vrijgesteld
Periodieke standaard inspectie abonnees 56,00€                                                                                            per uur vrijgesteld
Gespecialiseerde instandhoudings- inspecties en rapportages 56,00€                                                                                            per uur vrijgesteld
Materialen tijdens inspectie kostprijs
Voorrijkosten 60,00€                                                                                            vrijgesteld
Tussentijdse / verkorte inspectie 56,00€                                                                                            per uur vrijgesteld
Herstelwerkzaamheden op afroep 56,00€                                                                                            per uur 21% BTW
Energiescan gecombineerd met (tussentijdse) inspectie vrijgesteld

DIENSTEN ZONDER ABONNEMENT Tarief Flevoland Eenheid BTW

57,50€                                                                                            per uur vrijgesteld
60,00€                                                                                            per bezoek vrijgesteld
83,00€                                                                                            per uur 21%
60,00€                                                                                            per bezoek 21%

AANVULLENDE DIENSTVERLENING Eenheid BTW

Begeleiding onderhoud

Begeleiding subsidieaanvragen

Duurzaamheidsadviezen 

(Tuin) historische verkenning of verdiepend onderzoek

(Groen) Beheerplan

Overige advisering in overleg

te combineren met een reguliere of tussentijdse inspectie

Volledige inspectie
inspectie met rapportage, foto's en daktekening
reiskosten

inclusief nieuwsbrieven en telefonische helpdesk
circa tweejaarlijkse inspectie, (klein-/) noodherstel, rapportage met foto's (en daktekening)
moleninspecties, groeninspectie, inspectie beheer archeologische terreinen of historische interieurs
verbruik ten behoeve van noodherstel
i.v.m. relatief grote afstanden in onze provincies
advies ter plaatse of controle van uitgevoerde werkzaamheden
noodherstel, (kleine reparaties ten behoeve van doelmatige instandhouding, goten reinigen, etc.)
keukentafelgesprek ter plaatse met reguliere inspectie en beknopt overzicht van te nemen maatregelen

Oriënterend advies ter plaatse
rondgang met mondeling advies zonder rapportage
reiskosten

Monumentenwacht de vier provinciën F D F O                                                                 
/ Monumenten Advies                                                                                                                                   
/ Groene en Archeologische Monumentenwacht

begeleiding in het werk gericht op kwaliteitsborging (naast de eigenaar staan), incl. verslagen en 
oplevering bij uitvoering van duurzame instandhouding

93,50€                                                                                            per uur 21%

uitleg over (tender)criteria, samenvoegen van indieningsbescheiden en indienen van een 
subsidieaanvraag op het gebied van duurzame instandhouding
gericht of verdiepend maatwerkadvies op het gebied van duurzame maatregelen inclusief praktische 
uitleg over uitvoerbaarheid en subsidies
historisch onderzoek is een goede basis voor het maken van plannen voor duurzame instandhouding 
van uw (groene) erfgoed: (beknopt) in kaart brengen van de ontwikkelingsgeschiedenis en de 
(contextuele) waarden
op basis van een (groene) inspectie met rapportage wordt een prioriteitenlijst gemaakt in een 
meerjarenplanning al dan niet met begroting, met praktische beheer- en uitvoeringsadviezen

gericht op het ondersteunen van de eigenaar in het duurzaam instandhouden van zijn / haar erfgoed


