WERKEN UITGEVOERD DOOR DE ARBEIDERS VAN DE TECHNISCHE DIENST OF
GROENDIENST
Opbreken van bestaande voetpadverhardingen : € 7,00/m2
Opbreken van kasseiverhardingen : € 10,00 m2
Voetpaden
Grondverzet

€ 6,00/m²

Fundering in zandcement met een nominale dikte van 15 cm :

€ 10,00/m²

Fundering in schraal beton met een nominale dikte van 15 cm :

€ 12,00/m²

Verharding in betontegels 30/30/5
Materialen
€ 17,00/m2
Werk
€ 23,00 per uur
Verharding in grijze betonstenen 22/11/8
Materialen
€ 19,00/m2
Werk
€ 24,00 per uur
Verharding in andere betonstenen
Materialen : factuurprijs
Werk : € 24,00 per uur
Kasseiverhardingen
Grondverzet : € 6,00/m2
Fundering : € 12,00/m2
Verharding
Materialen : € 29,00/m2
Werk : € 36,00 per uur
Boordstenen of greppels (greppels bestaande uit geprefabriceerde betonnen elementen of uit
betonstenen)
Opbraak : € 6,00/m
Grondverzet bij plaatsing : € 5,20/m
Fundering : € 17,50/m
Herplaatsen : € 12,00/m
Leveren en plaatsen : € 19,00 per uur
Inbuizingen - leveren en plaatsen - inbegrepen grondwerk, fundering, aanvulling
Diameter 30 cm
Diameter 40 cm

€ 95,00/m
€ 108,00/m

Diameter 50 cm
Diameter 60 cm
Diameter 70 cm
Diameter 80 cm

€ 120,00/m
€ 136,00/m
€ 170,00/m
€ 193,00/m

Metselwerk
o.a. voor kopmuren, onderzoekschouwen …

€ 850,00/m3

Funderingen in schraal beton
o.a. voor kopmuren, onderzoekschouwen …

€ 173,00/m3

Leveren en plaatsen van waterontvanger (exclusief aansluiting)
€ 280,00/stuk
Werken aan afvoerleidingen
Leveren en plaatsen PVC buis diameter 160 met omhulling : € 50,00/m
Maken aansluitopening en plaatsen van een aansluitmof : € 280,00/stuk
Meerprijs aansluiting op buizen met bovenkant > 1,50 m onder wegdek : € 1,50/cm
Herstel verharding na aanleg leiding : € 23,00/m
Kraanwerk : € 67,00/uur
Andere diverse werkzaamheden
Materialen : factuurprijs
Uurloon arbeiders : € 35,00/uur
Bordjes ‘verboden te parkeren’ voor gebruik privé-doeleinden (o.m. huwelijken, begrafenissen,
…)
De bordjes dienen zelf afgehaald en teruggebracht te worden na afspraak met de technische dienst in
het tuighuis gelegen in de Kasteelstraat.
De retributie bedraagt € 5,00 per bord voor een periode van maximum 30 dagen en verlengbaar voor
€ 5,00 per begonnen schijf van 30 dagen..
Bordjes ‘Modder op de weg’
Op de technische dienst (stadhuis Wervik) kunnen bordjes ‘Modder op de weg’ aangekocht worden,
tegen het bedrag van € 20,00 per stuk.
Bovenstaande retributies worden ingevorderd via factuur.

