
PRIJSLIJST
Geldig van 1 januari 2023 - 31 december 2023

Op al onze diensten en leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van NOVA Zadelservice.nl van toepassingen.
Deze zijn op te vragen bij Nova Zadelservice, downloaden op de website of opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel.
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NOVA Zadelservice,  Amsteldijk Noord 147, 1183 TK Amstelveen.NOVA Zadelservice,  Amsteldijk Noord 147, 1183 TK Amstelveen.

ZADELCONSULT
OP LOCATIE

Per consult (tot 50 km vanaf
standplaats te Amstelveen,

daarboven in overleg)

Inclusief rapport en testen
nieuwe zadels

Bij aanschaf van een nieuw
zadel vanaf € 2.500,00 komen
de consultkosten en de eerste

na-controle te vervallen

€ 95
ZADELCONSULT

AMSTELVEEN

Per consult

Inclusief rapport en testen
nieuwe zadels

Bij aanschaf van een nieuw
zadel vanaf € 2.500,00 komen
de consultkosten en de eerste

na-controle te vervallen

€ 70
ZADEL BIJVULLEN

OP LOCATIE

Bijvullen op locatie (tot 50 km
vanaf standplaats te

Amstelveen,
daarboven in overleg)

€ 85
STALBEZOEK

ADVISEREND MET KORT
ONDERZOEK

Prijs per consult (tot 50 km
vanaf standplaats te 

Amstelveen,
daarboven in overleg

€ 55

Zadelpas consult All-in volgens zadelconsultstappen (circa 2 uur) op locatie

Zadelpas consult All-in volgens zadelconsultstappen (circa 2 uur) op standplaats

Zadel bijvullen op locatie

Stalbezoek adviserend met kort onderzoek

Zadelcontrole op veiligheid van het zadel

Zadelverzorging; complete verzorging van het leder

Zadelvulling compleet vernieuwen met 100% schapenwol incl navulling

Zadelvulling compleet vernieuwen met 100% schapenwol incl aanbrengen lining incl navulling

Voorboomstiksels herstellen

Achterboomstiksels herstellen

Voorboom persen koud

Voorboom persen warm

Stoot vervangen Veelzijdigheidzadel* (enkel)

Stoot vervangen Veelzijdigheidzadel* (per twee)

Stoot vervangen Springzadel* (enkel)

Stoot vervangen Springzadel* (per twee)

Stoot vervangen Dressuurzadel* (enkel)

Stoot vervangen Dressuurzadel* (per twee)

*Indien een zadel open moet, wordt éénmalig extra bedrag berekend

V-Web singelsysteem inclusief 4 nieuwe singelstoten

Voor kleine reparaties wordt een starttarief berekend van

Los kopijzer (Wintec of Bates)

Kilometervergoeding eerste 20 kilometer retour vanaf Amstelveen vrij, daarna per kilometer op basis van retour

Betalingen middels factuur: dienen binnen 7 dagen te worden voldaan.
Betalingen ”on the spot”: per direct eenvoudig middels een betaalverzoek. Betalingen ”on the spot”: per direct eenvoudig middels een betaalverzoek. 
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€ 70,00

€ 85,00
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€ 25,00

€ 45,00

€ 30,00

€ 55,00

€ 25,00

€  175,00

€ 10,00

€ 27,50

€ 00,55


