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BERAMING VAN PRYSE VIR MEUBELMAAK TUISPROJEKTE 

10 OKT. 2020 

Willie Marneweck 

Hoewel meubels hier ter sprake is, geld meeste van die faktore, beramings metodes, ens. ook vir 

restourasie en klein items (bv. juweel kissies, pepermeule, ens.) 

 

1. Faktore wat prys (kwotasie) beïnvloed 

 Eenvoud van taak  

 Kan talle mense dit ook onderneem (taamlik eenvoudig) 

 Kan die item vergelyk word met winkel item (bv. stoel(e)) 

 Is daar baie/min risiko verbonde 

 Is daar ‘n redelike aantal of slegs 1 of 2 betrokke (opstel tyd, spesiale setmate, ens.) 

 Is daar baie materiale en/of arbeid betrokke  

 Moet sekere dele van projek subkontrakteer word 

 Hoe angstig is jy om die werk te kry 

 Is daar installasie betrokke  

 Vergeet van erfstukke maak; mense betaal nie daarvoor nie 

 Hoe vaardig is jy, of leer jy nog houtwerk (tydfaktor) 

 Blyk dit dat die kliënt baie suinig is (mors jou tyd met kwotasie) 

 Is daar kompetisie betrokke (ander ook gevra om te kwoteer) 

 Is dit ‘n vaste prys of gaan jy agterna koste bereken 

 Bestellings vs. self bemarking 

 Wat anders ?? 
 

2. Wat beteken ‘n kwotasie of self bemark prys 

 Ons doen eintlik waarde vermeerdering. (al is dit restourasie) 

 Gaan nie oor wins op materiale nie! 

 Waarde vermeerdering (WV)vra:  

 Arbeid, masjiene, kundigheid, oorhoofse koste, ens. 

 Kwotasie moet vir jou en kliënt goed wees 

 Jy kan hoog kwoteer, en kliënt kan wegstap 

 Jy kan laag kwoteer en agterna spyt wees 

 Materiaal koste is vas, dus hoeveel kos die WV? 

 As jy bemark hoeveel kos dit ekstra  

 Jy kan WV bereken tot hiernamaals – maar die prys moet aanvaarbaar wees. Ook vir self 
bemarking 

 Self bemarking impliseer ‘n prys vir ‘n artikel (bv. pepermeul) 
 

3.  Arbeid inset (dit is jy): wat is dit werd? 

 Is jy ‘n ou omie wat net besig wil bly? 

 Projekte bestaan uit verskillende vlakke van kundigheid 

 Wat wil jy vir jou eie tyd vra 

 Sluit jou tarief die oorhoofse kostes in 

 Bereken jy een tarief vir alle vlakke van arbeid 

 Hoeveel ure vir projek (blote skatting) 


