
                              

Prijslijst - Reparaties by DNB 2022      

 Advies Vk 

(Incl. BTW) 

 €           44,00 

 €           85,00 

 €         100,00 

 €           35,00 

 €           57,50 

 Advies Vk 

(Incl. BTW) 

 €         145,00 

 €         275,00 

 €         125,00 

 €         285,00 

 €           75,00 

 €         150,00 

 €         285,00 

 €         147,00 

 €         315,00 

 €           57,50 

 €         285,00 

 €         337,50 

 n.o.t.k.  

 €         210,00 

 €         105,00 

 €         190,00 

 €         210,00 

 €           95,00 

 €         105,00 

 €         137,50 

 €         170,00 

 €         165,00 

 €         275,00 

 €         105,00 

 €           85,00 

 €           75,00 

 €         105,00 
 Advies Vk 

(Incl. BTW) 

 €         295,00 

 €         105,00 

 €         285,00 

 €         275,00 

 €         337,50 

 €         105,00 

 €         137,50 

 €         170,00 
 Advies Vk 

(Incl. BTW) 

 €         210,00 

 €         105,00 

 €         170,00 
 Advies Vk 

(Incl. BTW) 

 €           85,00 

 €         105,00 

2x patch vervangen

Reparatie in Italië 

Zip cages voor modellen met rits achter (voor een gedeelte vervangen, niet in geheel)

Zip cages voor modellen met rits voor & schuinvoor

Bovenste ritsbeschermers

Ritsen voor modellen met rits achter 

Ritsen voor modellen met rits voor & schuinvoor (incl. toeslag voor dismounten)

Hakken vervangen

VERVANGEN 

Zolen vervangen 

Reparatie in Nederland

Oprekken van de kuit door Drunens Ruiterhuis (risico dealer)

1 rits vervangen

2 ritsen vervangen

Spoorsteunen (alleen reparatie, niet vervangen)

Onderste ritsbeschemer zonder toeslag dismounten 

Spoorsteunen 

Elastiek (voor modellen die het niet hebben)

Jachtkap (voor modellen die het niet hebben). Alleen mogelijk zonder harde buitenkant!

Patches Nanogrip

Onderste ritsbeschemer met toeslag dismounten 

Brede riem

Patches 

Hiel van de voet (alleen reparatie, niet vervangen)

Spoorsteunen 

Hiel van de voet

Drukkers 

Teenkap

Veter haken 

Lederen veters

Elastieke veters 

Middelste gedeelte van de voet zonder de hiel 

Voet*

Zool (zool en hak)

Hak (van de zool) 

Elastiek

Jachtkap

Lining van de hiel zonder toeslag dismounten 

Top piping 

Brede riem 

Patches 

Patches Nanogrip

Back stripes

Lining van de hiel met toeslag dismounten 

5. Het niet voldoen aan de huidige algemene voorwaarden, kan De Niro Boot Co een heroverweging maken van de zakenrelatie. 

PLAATSEN

MATEN AANPASSEN

BEHANDELINGEN 

DEALERSCHAP ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Alle klanten moeten voldoen aan de fabrikant voorgestelde detailhandsprijs zoals aangegeven in de 'Advies verkoopprijs' kolom. 

2. De minimale geadverteerde prijs mag niet meer dan 10% korting bedragen. Zowel in de winkel als online. 

3. De aangegeven prijzen zijn voor paren. We raden het niet aan om één laars te repareren. 

4. Houdt er rekening mee dat deze prijslijst bedoeld is als een indicatie. De definitieve kosten kunnen alleen bepaald worden na beoordeling in de fabriek.

* De reparatiekosten voor het vervangen van de voet zijn op aanvraag. Dit zal bevatten: dismounten van de laarzen, vervangen van de spoorsteunen, teenkappen en de middelste gedeelte van de voeten (mits 

dit nodig is).

Smaller maken op MTM en op standaard maten

Breder maken / oprekken 

Korter maken in hoogte 

Reining voor reparatie (indien nodig)

Nieuwe kleurbehandeling en finish  
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