Tarieventabel 2016 diverse werkzaamheden en diensten gemeente Alphen-Chaam
Het betreft de tarieven voor diverse werkzaamheden en diensten welke door medewerkers van de ABG
organisatie worden uitgevoerd voor rekening van de aanvrager.
tarief 2016
1. uurlonen
medewerker buitendienst ABG organisatie
( inclusief gebruik gereedschap en tractie)
medewerker binnendienst ABG organisatie

2. rioolaansluitingen
voor het in openbare grond, tot een maximale lengte van 10 m', maken en
aansluiten van een afvoerleiding van ø125 mm voor afvalwater, inclusief
materiaalkosten en kosten voor straatwerk:
a. binnen de bebouwde kom
-wanneer aansluiting is opgenomen in exploitatieopzet
-aansluiting gemengd stelsel (ø125 mm)
-aansluiting gescheiden stelsel (ø125 mm ø125 mm) in één sleuf
-aansluiting gescheiden stelsel (ø125 mm ø125 mm) in aparte sleuf
b. buiten de bebouwde kom werkelijke kosten met een minimum bedrag van
d. bedrijventerreinen
-wanneer aansluiting in exploitatie is opgenomen
-bedrijventerrein, gescheiden stelsel (ø125 mm ø160 mm) in één sleuf
-bedrijventerrein, gescheiden stelsel (ø125 mm ø160 mm) in aparte sleuf

3. uitleen materialen
1. voor het gebruik van dranghekken bij evenementen, voor een periode
van maximaal 5 dagen:
a. bij commerciële activiteiten per dranghek een bedrag van
per gebeurtenis een eenmalige bijdrage in personeelskosten buitendienst
(gebaseerd op 0,5 uur medewerker buitendienst ABG organisatie)
b. bij niet-commerciële activiteiten
2. voor het gebruik van schrikhekken en verkeersmaterialen
a. bij commerciële activiteiten per uitgeleend materiaal een bedrag van
per gebeurtenis een eenmalige bijdrage in personeelskosten buitendienst
(gebaseerd op 0,5 uur medewerker buitendienst ABG organisatie)
b. bij niet-commerciële activiteiten
3. voor het gebruik van een minicontainer, inclusief stortkosten,
per container
4. indien daarom wordt verzocht, wordt voor het halen en brengen van
dranghekken, containers en/of materialen
per rit in rekening gebracht een bedrag van

4. Overige werkzaamheden
Voor alle overige werkzaamheden (met name herstel schades, inritten e.d.)
zullen de werkelijk kosten in rekening worden gebracht, waarbij een opslag
wordt gehanteerd van 15 % voor administratie- en directiekosten.
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