overzicht tarieven*
Lidmaatschap per erfgoedobject

€ 40

Dienstverlening voor leden

Reguliere dienstverlening
€ 30**

Opmaken inspectierapport per manuur

€ 15**

(Rapportagetijd wordt voor de facturatie gelijkgesteld met de gepresteerde inspectiemanuren)

Verwerkte materialen

kostprijs

Nazorg

gratis

Verplaatsing

gratis

Gespecialiseerde dienstverlening met adviesrapport
Tijd ter plaatse per manuur

€ 40**

Opmaak adviesrapport per manuur

€ 40**

Verwerkte materialen (incl. scheurmeters)

kostprijs

Meetapparatuur

gratis

Nazorg

gratis

Verplaatsing

gratis

Dienstverlening voor niet-leden

€ 80/u**

Op de factuur vind je een gedetailleerd overzicht van alle gepresteerde uren en de
gebruikte materialen. Je kan vooraf ook vrijblijvend een prijsvoorstel aanvragen.

* Alle meegedeelde prijzen zijn inclusief btw en gelden vanaf 1 januari 2016
** De uurtarieven worden om de twee jaar aangepast aan de consumptieprijsindex van januari.

Monumentenwacht Provincie Antwerpen
Turnhoutsebaan 232 | 2100 Deurne
T + 32 3 360 52 34 | monumentenwacht@provincieantwerpen.be

monumentenwacht,
jouw partner in behoud en beheer

Monumentenwacht Limburg
Willekensmolenstraat 140 | 3500 Hasselt
T + 32 11 23 75 90 | mowa@limburg.be

Monumentenwacht ondersteunt en begeleidt je als eigenaar en beheerder bij
het bewaren van waardevol erfgoed in Vlaanderen. Dat omvat zowel gebouwen
en interieurs met kunstvoorwerpen, als varend erfgoed en archeologisch erfgoed.
Monumentenwacht geeft deskundig advies over de actuele toestand van het erfgoed
en formuleert concrete aanbevelingen voor onderhoud en herstel.
De monumentenwachters kunnen regelmatig inspecties uitvoeren van de zichtbare
delen van het erfgoed. Daarvan krijg je als eigenaar een goed gedocumenteerd,
overzichtelijk rapport met vaststellingen en aanbevelingen. Ook voor bijkomende – op
maat gerichte – dienstverleningen kun je een beroep doen op onze organisatie.

Monumentenwacht Oost-Vlaanderen
Leopoldkazerne blok C | Gaspar de Craeyerstraat 2 | 9000 Gent
T + 32 9 267 61 55 | monumentenwacht@oost-vlaanderen.be
Monumentenwacht Vlaams-Brabant
Gemeenteplein 5 | 3010 Leuven
T + 32 16 31 97 50 | monumentenwacht@vlaamsbrabant.be
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
Koning Leopold III-laan 31 | 8200 Brugge
T + 32 50 40 35 70 | monumentenwacht@west-vlaanderen.be
Monumentenwacht Vlaanderen vzw
Erfgoedhuis Den Wolsack | Oude Beurs 27 | 2000 Antwerpen
T + 32 3 212 29 50 | info@monumentenwacht.be | www.monumentenwacht.be

V.u.: Luk Lemmens | © Monumentenwacht Vlaanderen vzw, 2015

Inspectie ter plaatse per manuur

Monumentenwacht is een samenwerkingsverband van vijf provinciale organisaties
en één ondersteunende koepelvereniging. Het advies van Monumentenwacht is
steeds onafhankelijk en objectief maar niet bindend.

waar voor je geld
Als lid kan je, dankzij de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid, tegen lage
tarieven, een beroep doen op jouw provinciale Monumentenwacht voor zowel de
reguliere als de gespecialiseerde dienstverlening. Tijdig onderhoud en herstel kunnen
dure ingrepen voorkomen. Investeren in preventie loont dan ook echt de moeite.
Een lidmaatschap kost € 40,00 per erfgoedobject, btw inbegrepen.
Eigenaars of beheerders van een groter aantal erfgoedobjecten kunnen een afspraak
maken met hun provinciale Monumentenwacht voor een lidmaatschap op maat.

reguliere dienstverlening
Als lid van Monumentenwacht kan je tegen een voordelig tarief een beroep doen op
onze specialisten voor:

wachter of de helpdesk van de provinciale Monumentenwacht via mail, telefoon of
brief.
Op eenvoudig verzoek krijg je ter plaatse of tijdens een vergadering mondelinge
toelichting bij het inspectierapport.

inspecties

> Kosten

> Wat

als motivatie voor je beheerskosten en eventuele premies. Ze kan bovendien een
leidraad vormen bij het opmaken van een beheersplan voor Onroerend Erfgoed.

nazorg

Ook over gespecialiseerde dienstverlening kan je bijkomende inlichtingen of verduide
lijkingen over de inhoud van een adviesrapport vragen. Je kunt hiervoor steeds terecht
bij de verantwoordelijke monumentenwachter of de helpdesk van de p
ro
vinciale
Monumentenwacht via mail, telefoon of brief. Op eenvoudig verzoek krijg je ter plaatse
of tijdens een vergadering mondelinge toelichting bij het adviesrapport.

Bouwkundige inspecties, interieurinspecties, archeologische inspecties of inspecties
van varend erfgoed.
De periodieke inspecties omvatten een zo volledig mogelijke en systematische
registratie van gebreken en hun evolutie. Je ontvangt hiervan een rapport mét aan
bevelingen voor onderhoud en herstel.

Voor leden is de nazorg volledig gratis voor zover ze betrekking heeft op de inhoud
van het inspectierapport en binnen circa 2 uur verstrekt kan worden. De nazorg blijft
gratis tot 1 jaar na de uitvoering van een inspectie.
Als de termijn van 1 jaar verstreken is of als de toelichting bij het inspectierapport
te omvangrijk of te gespecialiseerd wordt, krijg je een nieuwe (deel)inspectie of een
gespecialiseerd advies aangeboden tegen het uurtarief.

> Extra

gespecialiseerde dienstverlening met adviesrapport

> Kosten

Onder gespecialiseerde dienstverlening verstaan wij bijzondere vragen van leden
die specifieke en gespecialiseerde expertise vereisen. In principe vindt deze
dienstverlening plaats na of in combinatie met een volledige inspectie. Voor het
opmaken van een adviesrapport kan zowel een plaatsbezoek en gespecialiseerd
opzoekwerk als een ruime verwerkingstijd op kantoor nodig zijn.

Voor gespecialiseerde dienstverlening betaal je zowel de uren ter plaatse als de
verwerkingsuren op kantoor. Gebruikte materialen en scheurmeters worden aan
gerekend tegen kostprijs. Eventuele meetapparatuur wordt gratis ter beschikking
gesteld met gebruiksvoorwaarden vastgelegd in een contract.
Voor leden is de nazorg volledig gratis voor zover ze betrekking heeft op de inhoud
van het adviesrapport. Voorts gelden dezelfde voorwaarden als bij de reguliere
dienstverlening.
Ook de verplaatsingskosten en -tijd worden bij deze dienstverlening niet aange
rekend.

monitoring en meting

dienstverlening voor niet-leden van monumentenwacht

Tijdens of aanvullend bij een inspectie kunnen onze m
 onumentenwachters bijkomende
activiteiten uitvoeren. Bijvoorbeeld: kleine noodherstellingen, een inspectie rond een
specifiek probleem zoals zwammen of vocht, specifieke r ichtlijnen u
 itwerken voor een
optimale veiligheid en toegankelijkheid …

Voor de reguliere inspecties betaal je de uren die de monumentenwachters b
 esteden
aan de inspectie ter plaatse en een beperkt bedrag voor het schrijven van hun
rapport op kantoor. Verplaatsingskosten en -tijd worden niet aangerekend. Gebruikte
materialen bij kleine herstellingen worden aangerekend tegen de k
 ostprijs.

nazorg
> Wat

Bijkomende inlichtingen of verduidelijkingen over de inhoud van een inspectierapport.
Na de inspectie kan je hiervoor steeds terecht bij de verantwoordelijke monumenten

De monumentenwachters kunnen verschillende soorten metingen 
uitvoeren:
scheurmeters aflezen, diktemetingen op metalen schepen en structuren, m
 etingen
van schadefactoren in het interieur (klimaat, licht, insecten) …

kostprijsindicatie

Monumentenwacht maakt objectieve kostenramingen op voor onderhoudswerken
gekoppeld aan een langetermijnplanning. Deze kostprijsindicatie kan je gebruiken

> Kosten

Voor eigenaars of beheerders van waardevol erfgoed die geen lid zijn van Monumenten
wacht maar toch, onder uitzonderlijke voorwaarden, gebruik wensen te maken van
de diensten van Monumentenwacht, worden marktconforme tarieven gehanteerd.
Zowel de uren ter plaatse als de verwerkingsuren op kantoor worden gefactureerd
tegen € 80 per manuur, plus een vergoeding voor de verplaatsing en de gebruikte
materialen.

