HET BESTE UURTARIEF VOOR INSTALLATEURS

UURTARIEVEN VAN DE
CONCURRENT
VANTHUL adviseurs – fiscalisten – accountants: Het is onze missie om
het leven van ondernemers en managementteams positief te veranderen.

DÉ SPECIALIST IN DE
INSTALLATIEBRANCHE
Het beste advies krijg je
van een buitenstaander die
de onderneming én de
branche goed kent. Van
een adviseur met een
persoonlijke benadering,
waarbij de zakelijke
belangen voorop staan.
Een partner die met je
meedenkt en vooruit kijkt
en met wie je samen
realistische plannen voor
de toekomst. VANTHUL
adviseurs - fiscalisten accountants.

WELKE UURTARIEVEN HANTEREN
INSTALLLATIEBEDRIJVEN
Gerd van 't Hul
Jij bent ook benieuwd naar welke uurtarieven je collega’s
rekenen anders had je deze whitepaper niet gedownload.
Wij werken dagelijks in en met mensen uit de
installatiebranche en hebben daarom een lijst kunnen
samenstellen van de uurtarieven van verschillende
installatiebedrijven door Nederland.
De lijst is opgebouwd op basis van verzonden facturen
van installatiebedrijven. Het gaat hier voornamelijk om
facturen voor kleine werkzaamheden. Aangenomen werk,
zoals bijvoorbeeld voor nieuwbouw, zijn niet
meegenomen in dit overzicht. Deze uurtarieven zijn
namelijk niet af te leiden uit de termijnfacturen.
De lijst is opgebouwd uit uurtarieven van facturen van 38
verschillende installatiebedrijven uit alle regio’s van
Nederland. De facturen zijn verzameld door onze
medewerkers en een netwerk van mensen die op
vrijwillige basis de gehanteerde uurtarieven aan ons
doorgeven.
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Hoe kom je tot het juiste
uurtarief?
De afgelopen maanden hebben we 1.438 installateurs
gesproken. Dit doen we omdat we graag willen weten
welke zaken er spelen bij installateurs, zodat we beter
WHAT'S ON SALE? RAD ON!
begrijpen wat de uitdagingen en de kansen voor
hen zijn. Hierdoor kunnen we onze klanten nog beter
helpen.
WHAT'S ON SALE? READ ON!

Apartments and
homes just for you

Eén van de meest gestelde vragen is wat het uurtarief van
andere installateurs is. Even stiekem gluren bij de buren
dus. Wat we merken is dat ondernemers het niet altijd
aandurven om de uurtarieven te verhogen.

Wat voor uurtarief rekenen
collega installateurs?
Eerst even de open deur: we horen heel veel verschillende
uurtarieven: € 37,50, € 42,50, € 47,50, € 52, € 57. Uit het
benchmarkonderzoek* dat het Management Centrum
jaarlijks voor Techniek Nederland) uitvoert, bleek in 2018
dat installatiebedrijven de uurtarieven naar € 61 per uur op
moeten hogen en dan € 4 per uur winst moeten maken.

*Installatie.nl
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Hoe kan het dat ik toch winst
maak, terwijl mijn uurtarief als
installateur lager is?
Hoe kan het dat ik toch winst maak, terwijl mijn uurtarief
W
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alsHinstallateur
vraag. Want
hoe is het mogelijk dat je toch winst maakt, terwijl je
WHAT'S ON SALE? READ ON!
calculeert met € 45, terwijl volgens de
branchevereniging de kostprijs € 57 per uur is? Waarom
verlies je met uw uurtarief van € 45 dan toch inschrijvingen
op prijs? Vertelt het onderzoek van Techniek Nederland de
hele waarheid?

Apartments and
homes just for you

Hoe wij ernaar kijken; er is niet
één uurtarief voor installateurs
Er is een uurtarief voor storingen, er is een uurtarief voor
onderhoudswerkzaamheden, er is een uurtarief voor
verbouwingen, er is een uurtarief voor vaste klanten, er is
een uurtarief voor particulieren, er is een uurtarief voor
zakelijke klanten. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.
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Laten we vanuit de klant naar
het uurtarief van installateurs
kijken
Stel; ons advieskantoor wil het pand verduurzamen (dat
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we op? In overleg met onze adviseur installatie (ja, we zijn
zo’n klant) hebben we bepaald dat we ons bestaande
kantoorpand op gaan krikken van label G naar label A.
Concreet houdt dit in dat we het pand beter gaan isoleren
en dat er een warmtepomp komt, PV panelen geïnstalleerd
worden, in combinatie met een heel geavanceerd (en duur!)
beluchtingssysteem. Onze installatieadviseur heeft nu een
begroting gemaakt op basis van de verwachting dat onze
investering moet zijn. We zijn nu op zoek naar de juiste
installateur.
Maar heb je in het bovenstaande voorbeeld ergens gelezen
dat wij het belangrijk vinden wat het uurtarief van een
installateur is? Nee, en dat heeft een reden. Het gaat ons
om de besparing, de subsidiemogelijkheden, het totale
investeringsbedrag en dat het er straks ook allemaal nog
een beetje mooi bij hangt en ligt. Het is ons te doen om het
eindproduct en dat heeft een prijskaartje. Natuurlijk
calculeert onze adviseur met een bepaald uurtarief. Maar
hij is ook maar een adviseur.

HET BESTE UURTARIEF VOOR INSTALLATEURS

Geen verrassingen bij het
uurtarief voor installateurs
Het gaat je klant om het eindproduct en wat daar de prijs
van is. Deze prijs zet hij of zij bewust of onbewust af tegen
de
waarde
WH
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O NhijServoor
A L E ? terugkrijgt.
R A D O N ! Het is aan jouw de taak
WHAT'S ON SALE? READ ON!
om de toegevoegde waarde die je levert richting de klant
uit te spreken, op papier te zetten en hem er zo van te
overtuigen dat je meer of beter werk levert dan anderen.
Lukt dat, dan is je uurtarief als installateur niet meer de
belangrijkste of enige factor die een klant over de streep
zal trekken.

Apartments and
homes just for you

Een voorbeeld: de Amsterdamse
taxi
Voor de duidelijkheid nog een mooi voorbeeld: in
Nederland zijn taxi tarieven vastgesteld vanuit de overheid.
Het starttarief is € 3,02. De prijs per kilometer is € 2,22 en
de prijs per minuut is € 0,37. In theorie zou je dus alleen
maar een hoger gemiddeld uurtarief kunnen halen,
wanneer je zo efficiënt mogelijk werkt. Zoveel mogelijk
kilometers in zo min mogelijk minuten. De taxichauffeur uit
dit voorbeeld presteert het echter om drie keer meer te
verdienen dan zijn collega’s. Zijn aanpak? Zijn eerste vraag
naar der klant: waar wil je naar toe? De tweede vraag:
welke krant lees je? En hij heeft deze krant elke dag vers in
zijn auto liggen, ook de internationale kranten! De derde
vraag: van welke muziek hou je? Hij heeft via Spotify
toegang tot elke muzieksoort. De vierde vraag: wil je een
flesje water? Het gevolg: deze taxichauffeur haalt per dag
meer dan zeventig procent van zijn omzet uit fooien. En
deze fooi is niet door de overheid vastgesteld, heeft geen
concurrentie en klanten betalen hem lachend bovenop de
ritprijs!
Hoe vaak heeft u fooi gehad?

Lijst van uurtarieven
installatiebedrijven per regio
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Wat te doen met deze
uurtarieven van
installatiebedrijven?
Je
vergelijken met
W kunt
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D ON!
jouw eigen uurtarieven. Wanneer ze veel afwijken dan is er
een kans om je uurtarieven te verhogen. Zijn jouw
uurtarieven hoger? Goed gedaan, blijkbaar worden ze
geaccepteerd door jouw klanten.
Dit doe je om op de korte termijn je resultaat te
verbeteren.

Wat niet te doen met deze
uurtarieven van
installatiebedrijven?
Het is niet verstandig om deze lijst te gebruiken om je
strategie op de langere termijn te bepalen. De 20% best
presterende installatiebedrijven zijn in staat om
gemiddeld per opdracht een veelvoud van het uurtarief te
halen.
Dit doen zij door vaste prijzen af te spreken met hun
klanten voor de uit te voeren werkzaamheden. Hierdoor is
het mogelijk om de winst per opdracht soms te
vervijfvoudigen. Ook voor hetzelfde werk 5x zoveel
verdienen? Met jouw huidige team? Ontdek hoe wij je
kunnen helpen.

S

Pas jij nu jouw uurtarief aan?
Ik hoop dat ik je een goede onderbouwing heb kunnen geven over hoe je jouw prijs bepaalt en dat je
hier ook mee aan de slag gaat. Dit, maar ook vraag stukken als; doelen stellen en doelen behalen,
winst vergroten, eerder met pensioen kunnen, meer controle over de onderneming, rust in je kop,
zijn onderwerpen waar wij met jou graag mee aan de slag gaan. Wij zijn jouw rechterhand als het gaat
om het sturen van jouw onderneming zodat jij je bezig kunt houden met waar jij goed in bent, dan
doen wij dat ook!

VANTHUL ADVISEURS - FISCALISTEN - ACCOUNTANTS
Kantoor gevestigd in midden Nederland;

www.vanthul.nl

werkzaam in heel Nederland

support@vanthul.nl

Herenweg 104a

0297 231717

3648 CM Wilnis

Contactpersoon: Gerd van 't Hul

