TARIEVEN 2011
Wat betaalt u voor de ondersteunende diensten van OmTT ?

De opbouw van de tarieven is gebaseerd op een aantal criteria:
A. De mate van aaneengesloten werkzaamheden binnen de opdracht.
B. De totale omvang van de opdracht.
De lengte van een opdracht wordt weergegeven per:
1. Uur.
2. Dagdeel: 4 aaneengesloten uren.
3. Week: 10 dagdelen in een periode van 7 dagen.
De omvang van een opdracht drukken we als volgt uit:
1. Klein; tot 45 uren
2. Middelgroot; 45 tot 80 uren
3. Omvangrijk; 80 tot 150 uren
4. Groot; 150 tot 250 uren
5. Zeer groot; meer dan 250 uren
Onder aan deze pagina treft u een tabel aan waarin de prijzen en de kortingen vermeld staan. Voor
projecten van complexe aard, waarbij diverse werkzaamheden en/of periodes gelden, kan een
totaalprijs worden afgesproken.
Reiskosten en overige onkosten worden apart doorberekend. Voor kleine opdrachten worden geen
reiskosten berekend. Voor al het overige wordt een kilometerprijs van € 0,36 doorberekend.
Sommige diensten en producten hebben een vast tarief. U vindt ze op de volgende pagina.

Specialistisch werk OmTT
Externe opdrachten SaTS leden
Voor onderwijsinstellingen
Secretarieel werk

Projectkorting
Klein
Middelgroot
Omvangrijk
Groot
Zeer groot

Uur
€ 105,00
€ 95,00
--€ 72,50

0%
-5%
-10%
-15%
-20%

Dagdeel
€ 350,00
--€ 235,00
€ 245,00

0%
0%
-5%
-10%
-15%

Week
€ 2.950,00
----€ 2.000,00

0%
0%
0%
-5%
-10%

DIENSTEN MET EEN VAST TARIEF
Voor deze producten geldt een vast tarief zonder bijkomende kosten.

Risico Inventarisatie en –Evaluatie
Voor organisaties tot maximaal 15 werknemers op de loonlijst.
Uitgebreide rapportage, inclusief plan van aanpak. Metingen en controle
werkplekinrichting. Inspectie van theatertechnische installaties op hoofdonderdelen.
Inclusief de kosten van een bureautoetsing door een gecertificeerde deskundige.

€ 2180.-

Competentierapport theatertechnische medewerker
Uitgebreide rapportage op basis van gestandaardiseerde methode. Het onderzoek
meet ruim honderd aspecten op het gebied van kennis, ervaring en houding.

€ 1850.-

Ongevallenrapportage (op locatie)
Objectieve rapportage op basis van gestandaardiseerde methode. Met ruime
aandacht voor juridische aspecten. Interviews en onderzoek. Met conclusie en advies.

€ 1185.-

Machinekeuring Trekkeninstallatie bij in gebruik name
Uitgebreide rapportage op basis van de Richtlijn Machines en branchevoorschriften,
met speciale aandacht voor EG procedure voor overeenstemming. Inclusief
beproevingen statische en dynamische lasten. (Tot 60 trekken. Daarboven prijs op
aanvraag.)

€ 3650.-

Als hierboven, maar dan als machinekeuring na oplevering (in gebruik situatie).

€ 1980.-

Machinekeuring Portaalbrug
Uitgebreide rapportage op basis van de Richtlijn Machines en branchevoorschriften.

€ 1135.-

Machinekeuring Orkestbakheffer
Uitgebreide rapportage op basis van de Richtlijn Machines en branchevoorschriften.
(Tot maximaal 2 hefplateaus, daarboven prijs op aanvraag.)

€ 935.-

Inspectie van de hijs- en hefgereedschappen (theater)
Uitgebreide checklist en rapportage. Advies over herkeur en afkeur.
Tot maximaal 100 stuks. Daarboven prijs op aanvraag.

€ 690.-

Theater ‘Machine Inspectiekwartet’
Inspectie en keuring van trekkeninstallatie, portaalbrug, orkestbakheffer en
hijsgereedschappen, zoals hierboven omschreven. (In gebruik situatie.)
Meting van de werkomstandigheden op de werkplek
Uitgebreide rapportage met overzichtelijke tabellen met meetgegevens.
Meting van licht, temperatuur, CO2, luchtvochtigheid, geluid.
Inclusief algemene beschouwing over inrichting en opstelling.
Tot maximaal 20 werkplekken inclusief garderobe, kassabalie, regiecabine etc.
(Daarboven prijs op aanvraag.)

€ 4150.-

€ 480.-

Veiligheidsinspectie bruggen , bordessen, platforms, randen
Inspectie van lichtbruggen, portaalbrug, rollenzolder, etc. Deze inspectie omvat alle
aspecten met betrekking tot het veilig werken op hoogte , valgevaar, beschermingen,
afschermingen, toegankelijkheid, vluchtwegen, etc.

€ 560.-

Veiligheidsinspectie vangnet orkestbak
Gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van het vangnet van de orkestbak. De inspectie
omvat alle aspecten uit de wet- en regelgeving. Uitgebreide checklist en rapportage.

€ 395.-

Veiligheidsinstructie Hoogwerker (incompany)
Instructie voor hoogwerkers, specifiek afgestemd op de werkzaamheden en de risico’s
van de branche podiumtechniek. Inclusief theoretisch deel en reader.
Duur: 90 minuten theorieles + 120 minuten instructie. U ontvangt na afloop een
certificaat met een geldigheid van 3 jaar. Het aantal deelnemers mag maximaal zes
personen bedragen. De opdrachtgever verzorgt zelf de hoogwerkers.
(Maximaal 2 stuks, type telescoophoogwerker of schaarhoogwerker.)

€ 620.-

Bovenstaande standaard producten omvatten slechts een klein deel van de diensten die wij kunnen
leveren. OmTT levert voornamelijk maatwerk. Ook voor het ontwikkelen en tot stand brengen van
specialistische cursussen en trainingen bent u bij ons aan het juiste adres. Neem vrijblijvend contact
met ons op.
Alle prijzen exclusief BTW en geldig tot 1 februari 2012. De hier genoemde prijzen zijn ‘all-in’. Er zijn
geen bijkomende kosten. Op alle diensten zijn de ‘Algemene voorwaarden OmTT ‘ van toepassing.

Telefoon:

Internet:

035 88 88 003
06 120 66 298

info@omtt.nl
www.omtt.nl

