Prisblad for Höflich ApS – Byggeskadeanalyse, Indeklimadiagnostik
01.01.2018
Dkr. ekskl. moms

Bemærkning

Timesats
Höflich

840,-

Udlæg
Kørsel

3,54/km (+ timesats)

Statens takst

Materialprøver analyse
Mikrobiologiske undersøgelser
Mikroorganismer på overflader og på materialeprøver
Mycometer® surface

650,-

Kvantitativ analyse

Mycometer® material

650,-

Kvantitativ analyse

Bactiquant ® surface

650,-

Kvantitativ analyse

Dyrkning på aftryksplade

775,-

Artsbestemmelse*

Mikroskopi af tapelift

775,-

Kvantitativ analyse*

Kombi: aftryk/tapelift

1.250,-

Artsbestemmelse*

Analyse af trænedbrydende svampe

1.150,-

Artsbestemmelse*

Analyse af asbestprøver

780,- (Materialeprøver)
850,- (Geltapeprøver)

Kvantitativ analyse*

Analyse af PCB prøver

770,- (Materialeprøver)
210,- (Nedknusning)
570,100,- (Forbehandling)

Kvantitativ 7 congen*

270,-

Kvantitativ analyse*

Analyse af PAH prøver

935,-

Kvantitativ analyse*

Analyse af Chlorparaffiner
Analyse af PCB og Chlorparaffiner prøver

870,-

Kvantitativ analyse*

1370,-

Kvantitativ 7 congen*

Miljø undersøgelser
Materialer

Analyse af tungmetal
prøver
Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn
Analyse kviksølv, Hg

Kvantitativ analyse*
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Luftprøver analyse

Mikrobiologiske undersøgelser
Luftprøver
Skimmel i rumluften
Mycometer® air
Skimmel i rumluften
HouseTest DNA-analyse

650,2.500,-

Kvantitativ analyse*
Jf. DS 3033
QPCR analyse af mikroorganismer i husstøv*

Miljø undersøgelser
Luftprøver
PCB luftprøver

1.250,-

Asbest luftprøver
VOC luftprøver

1.350,2.975,-

Aldehyd luftprøver

1.195,-

Kvantitativ 7 congen*
XAX-2
VOC screening jf. ISO
16000-6, TENAX*
23 aldehyder, jf.
ISO 16000-3, DNPH*

Der tages forbehold for prisændringer hos vores underrådgiver og laboratorier.
* Analyseres på eksternt laboratorium.
Ovenstående analysepriser er kun for den udførte analyse inkl. analysesvar. Prøveudtagning afregnes efter
medgået tid.
Der kan forekomme analysesvar fra udenlandske laboratorier på fhv. engelsk, svensk eller tysk.
Höflich vil altid udarbejde en dansk konklusion af udenlandske analysesvar.
Eventuelle større destruktive undersøgelser vil blive foretaget i samarbejde med eksterne håndværkere.
Rådgivningen sker i henhold til ABR89.
Hvis ikke andet er aftalt, er Höflich ApS samlede økonomiske ansvar begrænset til tre gange honorarsummen
for den omhandlende sag.
I sager hvor byggeteknisk bistand udføres i begrænset omfang eller som tilsyn efter tilkald, dvs. hvis Höflich
ApS ikke har en ledende eller koordinerende funktion ifm. igangværende bygge- eller skadeafhjælpningsprojekt, er Höflich udelukkende ansvarlig for, at egne notater, rapporter, tegninger e.l. er korrekt og jf. gældende
normer og anvisninger.
Betaling skal ske inden 14 dage fra fakturadato. Løbende sagsbehandling afregnes én gang månedligt.
Ved overskridelse af betalingsbetingelserne påregnes et rykkergebyr på 100,- kr. og 2% rente pr. påbegyndt
måned.
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