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JSJ
Entreprenør 
Jesper Schroll Jensen ApS 
Autoriseret Kloakmester

Entreprenør Jesper Schroll Jensen ApS, Hornbjergvej 60, 8543 Hornslet 
Telefon 40783880 E-mail jesper@jsjkloak.dk www.jsjkloak.dk

Bore Ø mm
(diameter)

Pr. cm 
boredybde 
i dæk

Pr. cm 
boredybde
i væg

35 kr 10,85 kr 11,15

52 kr 11,75 kr 12,75

65 kr 11,75 kr 12,75
77 (Forsheda muffe 
ø50mm)

kr 16,00 kr 17,00

102 (Forsheda 
muffe ø75mm)

kr 17,00 kr 19,00

112 kr 19,00 kr 20,00
122 kr 20,10 kr 21,10
126 kr 20,10 kr 21,10
132 kr. 21,00 kr. 22,00
138 (Forsheda 
muffe ø110mm)

kr 21,25 kr 22,25

152 (Forsheda 
muffe ø125mm)

kr 22,35 kr 23,35

186 (Forsheda 
muffe ø160mm)

kr 26,00 kr 27,00

202 kr 28,00 kr 29,00
226 (Forsheda 
muffe ø200mm)

kr 30,00 kr 31,00

260 kr 35,00 kr 36,50

300 kr 38,00 kr 40,00

426 (Forsheda 
muffe ø400mm)

kr 58,50 kr 64,35

Betonboring 
Priserne er beregnet efter, 
at der kan bores fra fast gulv i højde max. 1,8 m.
Stillads 
Skal dette anvendes, betales der for leje, montering og demontering
Opmærkning 
Foretages af kunden

Vandsugning og rengøring 
Kræves dette, betales der ekstra.
Udtagning, understødning og fjernelse 
Såfremt andet ikke er aftalt, er dette ikke inkluderet i prisen. skal dette 
udføres af os, beregnes der særskilt ud fra p.t. gældende timesats
El- og vandtilslutning 
Nødvendig for os og skal derfor uhindret være til vor rådighed.

Kørsel 
Såfremt andet ikke er aftalt faktureres der kr. 6,10 pr. kørt km.
Ventetid 
Ventetid, som vi er uden skyld i, vil blive debiteret faktura.
Skader 
Herunder evt. vandskader der måtte opstå under og efter arbejdets 
udførelse, er os uvedkommende.  
Vi kan derfor ikke føres erstatningsansvarlig herfor.

Generelle leveringsbetingelser 
Opstartsgebyr kr. 400,00 
Timeløn kr. 415,00


