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Tarieven zijn geldig tot 3 maanden na dagtekening en zijn excl. BTW.
Tarieven en afspraken gelden binnen de Benelux.
Bovengenoemde uurtarieven gelden voor daguren en dagreeksen van
maximaal 6 aaneengesloten dagen.
Daguren zijn gewerkte uren tussen 07.00 en 22.00 uur, op één dag vallend,
met vertrek en terugkeer op het kantooradres van Baker Street, geldig op
alle dagen in de week, behalve nationale feestdagen.
Nachturen zijn uren tussen 22.00 en 07.00 uur.
Pauzes voor maaltijden, koffie, etc. zijn niet voor rekening van de klant,
echter indien meer dan 9 uur wordt gewerkt op één dag, wordt er séjour
doorberekend van € 40,00.
Pauze tijden: lunch ½ uur, Diner 1 uur. Bepaling van tijdstip en afwijkingen
hierop in overleg met de klant.
Tarieven en afspraken voor werkzaamheden tijdens nachturen,
overnachtingen, inhuren speciaal eigen gereedschap, etc. worden in nader
overleg vastgesteld.
Voor ontwikkeling en engineering door Baker Street worden in nader overleg
afspraken gemaakt m.b.t. tarieven, rechten, patenten, etc.
Door de klant beschikbaar gestelde medewerkers, materialen,
gereedschappen, etc. vallen niet onder de verzekering van Baker Street.
Baker Street conformeert zich te allen tijde aan de door de overheid
gestelde eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid.
Baker Street verricht op afroep een aantal troubleshooting-activiteiten, een
flexibele, direct in te zetten, snelle vorm van service. Omdat hieraan
voorrang moet worden gegeven, kunnen troubleshoot-werkzaamheden
interfereren met een betreffend project waaraan op dat moment gewerkt
wordt. In voorkomende gevallen wordt steeds in goed overleg gestreefd
naar een voor beide partijen tevredenstellende oplossing.
Beide partijen kunnen in nader overleg per project tot andere dan
bovenstaande afspraken komen.
Gevolgschade, defecten, letsel voortvloeiend uit de producten van derden,
vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Baker Street.
Ernstige privé omstandigheden (zie uitgebreide versie), krijgen altijd
voorrang op het project, ook indien de oplevering niet gehaald wordt.
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