
 

 

TARIEVEN RIBEO 01-01-2021 t/m 31-12-2021 

 

PLAAGDIERBEHEERSING 

Particulieren inclusief BTW    Bedrijven exclusief BTW 

Voorrijden Zuid-Holland  € 25,00   Voorrijden Zuid-Holland  € 20,66 
Inspectie zonder rapportage   € 75,00   Inspectie zonder rapportage € 61,98 
Inspectie met rapportage  €130,00   Inspectie met rapportage  €107,44 

Uurtarief   € 42,35   Uurtarief   € 35,00 
Uurtarief avond    € 54,45   Uurtarief avond    € 45,00 
Uurtarief nacht en weekend € 66,55   Uurtarief nacht en weekend € 55,00 

Wespennest tot 5 meter v.a.  € 70,00    Wespennest tot 5 meter v.a.  € 57,85 
Wespennest boven 5 meter hoogte in overleg  Wespennest boven 5 meter hoogte in overleg  

Kakkerlakken   v.a. € 75,00  Kakkerlakken   v.a. € 61,98 

Zilvervisjes, papiervisjes  v.a. € 75,00  Zilvervisjes, papiervisjes  v.a. € 61,98 

Vlooien    v.a. € 75,00  Vlooien    v.a. € 61,98 

Bedwantsen   v.a. € 75,00   Bedwantsen    v.a. € 61,98 

Mieren    v.a.  € 75,00  Mieren    v.a. € 61,98 

Motmuggen, rioolvliegjes  v.a. € 75,00  Motmuggen, rioolvliegjes      v.a. € 61,98 

Vliegen    v.a. € 75,00  Vliegen    v.a. € 61,98 

Muggen    v.a. € 75,00  Muggen    v.a. € 61,98 

Tapijtkever   v.a. € 75,00  Tapijtkever   v.a. € 61,98 

Motten    v.a.€ 75,00  Motten     v.a. € 61,98 

Spinnen     v.a. € 75,00  Spinnen    v.a. € 61,98 

Muizen    v.a. 75,00  Muizen     v.a. 61,98 

Ratten    v.a. 75,00  Ratten     v.a. 61,98
  

Determinatie door externe bioloog       € 125,00  Determinatie door externe bioloog        € 103,31
     

De vanaf prijs voor de bestrijding is de startprijs van de werkelijke bestrijding. Bestrijding is 
maatwerk. De ene plaag is de andere niet. Om een realistische prijsindicatie te geven voor uw 
ongedierteplaag, is een inspectie noodzakelijk. Hierin kan er worden ingeschat hoeveel tijd er nodig 
is, hoeveel en welke biocide er moet worden gebruikt en of er hulpmiddelen zoals een hoogwerker 
etc nodig zijn om de klus uit te voeren.    

Laat u na de inspectie door RIBEO de bestrijding uitvoeren? Dan krijgt u € 25,00 korting op de 
bestrijding.  

 

 



 

 

ONDERHOUD 

Particulieren inclusief BTW    Bedrijven exclusief BTW 
 
Voorrijden Zuid-Holland   € 25,00   Voorrijden Zuid-Holland  € 20,66  

Uurtarief   € 42,35    Uurtarief    € 35,00 
Uurtarief avond   € 54,45   Uurtarief avond   € 45,00 
Uurtarief nacht en weekend € 66,55   Uurtarief nacht en weekend € 55,00 
Speciaal *tarief   € 30,25     
 
Schoorsteenvegen  € 40,00   Schoorsteenvegen  € 33,06 
Reinigen ventilatiekanalen v.a.  € 121,00   Reinigen ventilatiekanalen v.a. € 100,00 

 
*Voor 65+, bijstand en studenten 


