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Product-video's
Klik op de play-knop om een van onze 
product-video's te bekijken of scan de 
QR-code achterin deze prijslijst met uw 
smartphone of tablet.

Technische Info
Voor technische informatie over een 
van onze producten klikt u op de 
informatie-knop. Deze optie is alleen 
beschikbaar in de digitale prijslijst.

Technische details
Bekijk in de digitale versie 
detailtekeningen van onze producten. 
Of kijk voor meer details op onze 
website, www.hebo.nl/downloads.

QR-code
Scan met uw smartphone of tablet de in 
deze prijslijst afgebeelde QR-codes. Zo 
krijgt u snel aanvullende informatie of 
video's over onze producten.
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Vrachtkosten

Prijzen in euro`s, exclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden 1

 Schouwen-Duiveland

 Tholen en Sint-Philipsland

 N/Z-Beveland en Walcheren

 Zeeuws-Vlaanderen

€ 25,-

Toeslag Zeeuwse eilanden:

€ 25,-

€ 25,-

€ 50,-

⚫ Lossen op het vaste land; in overleg.

Levering Waddeneilanden:

Levering door Nederland:
Onze passie voor kozijnen beperkt zich niet 
alleen tot het produceren van kozijnen.
Met zorg en aandacht wordt uw bestelling 
afgeleverd. Hiervoor heeft HEBO de 
beschikking over eigen vrachtwagens.
Met liefde voor hun vak en kennis van onze 
producten bezorgen onze chauffeurs dagelijks 
uw bestelling door Nederland.

Vrachtkosten berekenen:
Onze tarieven zijn inzichtelijk en hierdoor 
eenvoudig te bepalen. Hieronder leggen wij in 
5-stappen uit, hoe de vrachtkosten worden 
berekend.

Stap 1
Bepaal in welke zone uw bestelling of een 
deel hiervan, geleverd wordt.

Stap 2
Noteer, afhankelijk van het aantal kozijnen 
van deze (deel)levering, het starttarief van het 
eerste kozijn, kolom A of B, voor deze zone.

Stap 3
Vermenigvuldig het aantal kozijnelementen 
vanaf het tweede kozijn met de "Toeslag 
algemeen - Extra elementen".

Stap 4
De totale toeslag van de extra elementen 
inclusief het starttarief, vormen samen de 
vrachtkosten tot het "Maximaal vrachttarief 
per rit", vermeld in kolom C.

Stap 5
Bereken eventuele toeslagen. Voor levering 
op de Zeeuwse eilanden en voor een extra 
losadres wordt een toeslag berekend. Voor 
kozijnen breder dan 3 meter wordt per kozijn 
een extra toeslag berekend.

Herhaal voor elke (deel)levering 
bovenstaande stappen.

Hengevelde
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Legenda:
Vrachttarieven
A  Starttarief bij afname 1-5 kozijnen.
B  Starttarief bij afname >5 kozijnen.
C  Maximaal vrachttarief per rit.

⚫ Extra elementen

⚫ Extra losadres

⚫ Kozijn breder dan 3 meter

Toeslag algemeen:

€ 35,-

€ 125,-

€ 35,-

Prijslijst 2023_V01 - Vrachtkosten & overige

HEBO kozijnen BV, datum 2-2-2023 Aan deze prijslijst en haar inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

https://www.google.nl/maps/dir/''/''/@52.1964188,6.6291369,14z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47b80b1469b91e4b:0xf07bb6426bee754c!2m2!1d6.6317806!2d52.2005865?hl=nl


Opleverservice

Prijzen in euro`s, exclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden 2

 Schouwen-Duiveland

 Tholen en Sint-Philipsland

 N/Z-Beveland en Walcheren

 Zeeuws-Vlaanderen

€ 25,-

Toeslag Zeeuwse-eilanden:

€ 25,-

€ 25,-

€ 50,-

 Texel

 Vlieland

 Terschelling

 Ameland

 Schiermonnikoog

Toeslag Waddeneilanden:

€ 200,-

€ 550,-

€ 550,-

€ 400,-

€ 400,-

Legenda:
Opleverservice
A  Inclusief nooddeur.
B  Exclusief nooddeur.
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www.hebo.nl/service/opleverservice

Opleverservice:
Als aanvulling op ons prefab systeem bieden 
wij de mogelijkheid om voor oplevering, alle 
ramen en deuren van uw woning nauwkeurig 
te laten afstellen. De raam- en deurkrukken, 
cilinders, windvangers en briefplaten worden 
meegenomen en gemonteerd. Waar 
aanwezig worden hefschuifpuien, rolluiken en 
screens gecontroleerd. Heeft u inzethorren 
besteld, dan plaatsen wij deze in de hiervoor 
bestemde raamopeningen.

Voorkom schade aan de voordeur en maak 
tijdens de bouwfase gebruik van onze 
nooddeur¹. Met onze opleverservice gaan wij 
eveneens uw voordeur afhangen.

¹Alleen mogelijk bij voordeurkozijnen met een 
binnenmaat van BxH 900x2300mm.

Prijsbepaling:
Wij rekenen een tarief inclusief of exclusief 
nooddeur, kolom A of B, afhankelijk van de 
zone waarin wij de werkzaamheden uitvoeren. 
Voor de Wadden- en Zeeuwse eilanden wordt 
een toeslag gerekend. 

Afroepen:
Het aanvragen van opleverservice is alleen 
mogelijk via onze website, te bereiken via 
onderstaande link. Houdt rekening met een 
afroeptermijn van minimaal 21 werkdagen 
voor de gewenste datum en de door ons 
gestelde voorwaarden. Voldoet de 
bouwplaats of werkplek niet aan onze
voorwaarden en blijkt dat daardoor de 
opleverservice niet uitvoerbaar is,
dan zijn wij genoodzaakt om kosten
hiervoor in rekening te brengen.

Opleverservice niet uitvoerbaar exclusief BTW€ 350,-

Bouwplaats of werkplek voldoet niet aan de voorwaarden:
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Voorrijkosten

Prijzen in euro`s, exclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden 3

 Schouwen-Duiveland

 Tholen en Sint-Philipsland

 N/Z-Beveland en Walcheren

 Zeeuws-Vlaanderen

€ 25,-

Toeslag Zeeuwse eilanden:

€ 25,-

€ 25,-

€ 50,-

 Texel

 Vlieland

 Terschelling

 Ameland

 Schiermonnikoog

Toeslag Waddeneilanden:

€ 200,-

€ 550,-

€ 550,-

€ 400,-

€ 400,-

www.hebo.nl/service

Klantenservice:
Onze collega's van de klantenservice helpen 
u graag met het oplossen van uw vragen en 
problemen. Veelal kunt u het probleem ook 
zelf oplossen. Op onze website, te bereiken 
via onderstaande link, staat het antwoord op 
vele vragen. Ook voor vragen over onderhoud 
van onze kozijnen en het bijbestellen van 
onderdelen kunt u op de website terecht. Als 
uw vraag of probleem daarmee niet is 
opgelost, dan kunt u het serviceformulier op 
de website invullen. Onze klantenservice 
neemt contact met u op en stuurt zonodig één 
van onze vakkundige monteurs om het 
probleem te verhelpen.

Voor elk serviceverzoek dat wij in behandeling 
nemen moeten wij kosten maken. Voor een 
monteur aan de deur rekenen wij per adres 
voorrijkosten afhankelijk van de zone, het 
starttarief ½ uur en het vervolgtarief voor de 
gewerkte uren. Voor het uitvoeren van 
werkzaamheden op de Wadden- of Zeeuwse 
eilanden rekenen wij een toeslag.

De gebruikte materialen worden volgens onze 
prijslijst berekend. Als het voor het uitvoeren 
van de klus noodzakelijk is om materieel te 
huren, dan worden deze kosten 
doorberekend.

Voor het uitvoeren van de klus is het van 
belang dat onze monteur in de nabijheid van 
het bouwwerk kan parkeren. Wanneer dit niet 
mogelijk is of als er sprake is van betaald 
parkeren, breng dan de medewerkers van de 
klantenservice hiervan vooraf op de hoogte.

Starttarief ½ uur
Vervolgtarief per ½ uur
Vervolgtarief per uur

exclusief BTW
exclusief BTW
exclusief BTW

€ 29,75

€ 29,75
€ 59,50

Uurloon voor de gewerkte uren bedraagt:
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Voorrijkosten
A  Excl. BTW
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H E B O - o r d e r n u m m e r
In onze producten vindt u een uniek 
nummer, het HEBO-ordernummer. Houd 
dit nummer bij de hand als u contact 
met ons opneemt.

P r e f a b  sy st e e m
Kiezen voor HEBO betekent kiezen voor een leverancier 
van kwaliteitssystemen. Kwaliteit is immers meer dan 
alleen het leveren van een deugdelijk product. Zo leveren 
wij houten en kunststof kozijnen volgens ons prefab 
systeem. In onze fabriek worden onder ideale 
omstandigheden de kozijnen voorzien van beglazing. 
Hiermee is uw woning vroegtijdig wind- en waterdicht. 
Zowel houten als kunststof kozijnen leveren wij met 
spouwlatten waarmee ze in de spouwmuur worden 
gefixeerd. Op onze website, te bereiken via onderstaande 
QR-code, vindt u oplossingen voor verschillende 
bouwmethodes. Doordachte oplossingen die voldoen aan 
de laatste eisen. Om het transporteren
en monteren van de elementen op de
bouw te vereenvoudigen voorzien wij,
waar mogelijk, kozijnelementen van
hijslussen. Tijdens de bouwfase
worden uw kozijnen beschermt door
een sterke PE-folie.

W i j  h e l p e n  u  g r a a g
Onze klantenservice bestaat uit 
vakkundige collega's die u graag helpen. 
Er is altijd een oplossing voor uw vraag of 
probleem.

O p l e v e r s e r v i c e
Ga voor het inplannen van opleverservice 
naar onze website. Houd rekening met de 
inplantermijn en onze voorwaarden 
vermeld op de website.

O n d e r d e l e n  b i j b e st e l l e n
Cilinders, sleutels en windvangers kunt u 
online nabestellen.
Ga naar onze website voor het 
bijbestellen van deze onderdelen.

O n d e r h o u d  v a n  ko z i j n e n
Op onze website vindt u adviezen voor 
het onderhouden van houten en 
kunststof kozijnen. Ook ons 
schilderadvies vindt u op onze website.
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Scan de QR-code
Wilt u één van onze product-video's 
bekijken. Scan de QR code met uw 
smartphone of tablet. 

Download de QR-reader via uw 
applicatiewinkel. HEBO hefschuifpuienHEBO bedrijfsfilm-2017 HEBO variatiekozijnen HEBO houten deuren HEBO luikenHEBO garagedeuren HEBO beleveniscentrumHEBO tuindeuren
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Eeftinkstraat 4
7496 AG  HENGEVELDE

T 0547 33 55 55
F 0547 33 55 68 www.hebo.nl

info@hebo.nl

Social media

applicatiewinkel. HEBO beleveniscentrum
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