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Prisliste – Skadeservice 
 
Pr. 1. maj 2020 – gældende til 28. februar 2021. 
Priserne er incl. moms 
 
 

❑ Udkald 
 

Beredskab – udrykningsudstyr m.v. 
Pr. skadeopgave pr. mand  kr. 2.047,50 
 
❑ Skadeservicearbejde 
 

Sanitør, Pris pr. time   kr.    578,75 
 
Projekt- og arbejdsledelse, fugt- og  
skimmelteknikker, pris pr. time  kr.    798,75 
 
Administrationshonorar, pris pr. time  kr.    578,75 
 
❑ Håndværk 
 

Tømrer & Maler, pris pr. time  kr.    592,50 
Maler- og Tømrerformand, pris pr. time kr.    782,50 
 
❑ Overtid – og personlige tillæg 
 

Skadeservice, maler og tømrer, projekt og 
arbejdsledelse, overtidstillæg pr. time kr.    346,25 
 
Der opkræves særskilt tillæg for arbejde  
med særlig forurening, blod, fækalier, virus etc. 
 
❑ Affugtning 
 

Leje pr. døgn fra   kr.    280,00 
 
❑ Transport m.v. 
 

Beredskabsbil / Servicebil, pr. time  kr.    103,75 
Øvrig kørsel pr. kørt km   kr.      10,75 
 
❑ Opmagasinering 
 

Pr. m3 pr. dag   kr.        3,88 
 
❑ Maskinomkostninger 
 

Maskiner – specialudstyr – pumpemateriel – affugtere – 
lifte – stillads m.v., faktureres efter forbrug og omfang 
 
Forsikringspræmie tillægges på 5,17 % af maskinlejen. 
 
❑ Materialeudgifter 
 

Materialer og midler som medgår til skadestop, 
renovering af bygning og løsøreskader, specificeres på 
faktura og faktureres efter forbrug. 

 
 

DØGNVAGT +45 70 100 888 
 
 

❑ Underleverandører/Underentreprenører 
 

Underleverandører/Underentreprenører debiteres efter 
leverandørbilag med tillæg af underleverandørsalær på 
 9,5 %. 
 
❑ Miljøbidrag 
  

Miljøbidrag; til dækning af grønne afgifter, og lignende 
gebyrer; fakturabeløb tillægges 2,9 %. 
 
❑ Arbejdstid 
 

Normal arbejdstid: 
Mandag – torsdag: kl. 07.00 – 15.00 
samt fredag:  kl. 07.00 – 14.30 
 
Udenfor normal arbejdstid: 
Mandag – torsdag: kl. 15.00 – 07.00 
fredag   kl. 14.30 – 07.00 
samt lørdag/søndag/helligdage 
  
 
❑ Mangeskadetillæg 
 

I tilfælde af en mangeskadesituation, herunder skybrud, 
kan faktura tillægges et særskilt mangeskadetillæg.  
 
Dette tillæg dækker de ekstra omkostninger som 
Recover kortvarigt pådrager sig for at nedbringe 
ventetider og sikre størst mulig værdiredning hos 
skadelidte. 
 
❑ Lokationer 
 

Sjælland og øerne: Hillerød  
Holbæk 

   Hvidovre 
Vordingborg  

 

Fyn:    Odense 
   
Jylland:   Aalborg  

Aarhus 
Aulum 

 Randers  
   Esbjerg  
   Frederikshavn  
   Haderslev  
   Vejle  
    
Bornholm:  Rønne 
 
Til hver tid gældende priser, gældende salgs- og 
leveringsbetingelser samt serviceydelser mv. - se 

www.recover.dk 

https://recover.dk/
http://www.recovernordic.dk/

