PRISLISTE 2020 - DVV
Produktcertificering af facadevinduer og yderdøre
Gældende inden for Danmarks grænser
Type Omsætning pr. certifikat
6.1

Virksomhed med en årlig omsætning under 10 mio. kr.

6.2

Virksomhed med en årlig omsætning mellem 10 og 25 mio. kr.

6.3

Virksomhed med en årlig omsætning over 25 mio. kr.

Ved produktion af vinduer og døre i forskellige materialer kræves der som minimum ét certifikat og yderligere
et pr. materialegruppe hvis omsætning er større end 10 mio. (TB for DVV afsnit 4.1.1)

Tilmelding/optagelse

Pris i Kr. ekskl.
moms

Virksomhed MED gældende DVV-produktcertificering

Behandling af ansøgning, bedømmelse og overførsel fra andet
certificeringsorgan

Uden beregning

Virksomhed UDEN gældende DVV-produktcertificering

Behandling af ansøgning, bedømmelse og optagelsesbesøg

(Halvdelen faktureres ved modtagelse af ansøgningen. Den anden halvdel ved udstedelse af
certifikat)

Type

6.1
6.2
6.3

Kontrolbesøg pr. certifikat
Gælder for løbende kontrolbesøg.
Bedømmelsesrapport og certifikat
er indeholdt i prisen

Pris i Kr. ekskl. moms
12.350,00
15.500,00
18.750,00

Royalty pr. certifikat

Licensafgift til VinduesIndustrien
for brug af de Tekniske
Bestemmelser

Ring for pris

Kontrol af energimærkning

Hvis kontrol foretages ved ordinært
kontrolbesøg, ellers se pris nedenfor

Pris i Kr. ekskl. moms
Pris i Kr. ekskl. moms
2.650,00
1. certifikat
600,00
3.150,00
Herefter pr. certifikat 300,00
3.650,00
Pris i Kr. ekskl.
moms

Andet
Tidsforbrug til specielle kontrolbesøg, orienteringsbesøg,
afvigelsesbehandling, udvidelsesbesøg mv., pr. time
Omkostninger til ophold og diæter, pr. døgn
Kontrolbesøg på energimærkning af facadevinduer
Afbud mindre end 10 dage før fastlagt optagelses- eller kontrolbesøg
Afbud mindre end 2 dage før fastlagt optagelses- eller kontrolbesøg
Forgæves fremmøde til fastlagt optagelses- eller kontrolbesøg
Kørsel til andet end ordinære kontrolbesøg
Afholdte udlæg ved andet end ordinære kontrolbesøg
Omkostninger til laboratorieafprøvninger udført af eksterne
prøvningsinstitutter betales direkte til prøvningsinstituttet

975,00
1.600,00
4.400,00
1.550,00
2.550,00
3.550,00
Statens takst
Efter regning
Afregnes af
virksomheden

Betalingsbetingelser:
10 dage fra fakturadato. Ved restance udover 3 måneder sker der inddragelse af certifikatet.
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