
 

 

 
Algemene Offertevoorwaarden  

 

• Alle genoemde prijzen in de aan u aangeboden offerte zijn gebaseerd op een uitvoering van werkzaamheden op maandag tot en met zondag tussen 06.00 

uur en 21.30 uur, tenzij anders vermeld. 

• Deze prijzen zijn gebasseerd op een gemiddelde verblijfsduur van 1.5 en een gemiddelde bezeting van 50% 

• Voor werkzaamheden, uit te voeren buiten deze tijden, verwijzen wij naar onderstaande matrix uit de collectieve arbeidsovereenkomst in het schoonmaak- 

en glazenwassersbedrijf. Alle overige bepalingen uit deze cao zijn eveneens van toepassing. 

• De prijzen in deze offerte zijn gebaseerd op uitvoering van alle aangeboden werkzaamheden door EW Facility Services en op beschikbaarheid van de 

schoon te maken ruimten. Daarbij worden alle bezet- en afreiskamers op dagbasis aan EW Facility Services aangeboden. 

• De prijzen in deze offerte zijn gebaseerd op de inrichting en afwerking zoals bekend ten tijde van het uitbrengen van deze offerte. 

• Na 3 en 6 maanden zullen de werkzaamheden en prijzen gezamenlijk geëvalueerd worden en waar nodig in gezamenlijk overleg worden aangepast. 

• Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op het loon- en prijsniveau van 2020. Hierop is de CAO in het schoonmaak- en 

glazenwassersbedrijf van 2019 t/m 2021 van toepassing. 

• Genoemde prijzen zijn inclusief materialen & middelen en werkkleding. Uitgesloten hiervan zijn vuilniszakken en guest supplies alsmede apparaten en 

machines anders dan stofzuigers en trolleys. 

• Deze offerte is gebaseerd op een contracttermijn van 3 jaar. 

• Indien er nog geen overeenkomst is getekend alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen, zullen alle werkzaamheden op basis van regie worden 

uitgevoerd en gefactureerd. 

• Deze offerte heeft een geldigheidsduur van 3 maanden en blijft eigendom van EW Facility Services. 

• De bezet / afreis prijs per kamer is inclusief controle van een leidinggevende. De leidinggevende wordt van maandag t/m zondag ingezet. De 

leidinggevende controleert alle check-out kamers en 50% van de stay-overs. Linnenwissel is na drie nachten.  

 

Matrix toeslag bijzondere uren 

Indien werkzaamheden worden verricht, incidenteel danwel permanent,  

op werktijden ‘s avonds of ‘s nachts, bij rooster, in ploegen, gedurende 

week- en/of weekenddagen, gelden toeslagen zoals opgenomen in 

onderstaande matrix behorende bij artikel 2 van het D-deel van de  

collectieve arbeidsovereenkomst in het schoonmaak- en glazenwassers- 

bedrijf van 2019 t/m 2021. 

Tijd/Dag Ma Di Woe Do Vr Za Zo Fe 

00.00 - 06.00 50% 30% 30% 30% 30% 50% 50% 50% 

06.00 - 21.30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 

21.30 - 24.00 30% 30% 30% 30% 50% 50% 50% 50% 


