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Een restauratieofferte geeft duidelijkheid over een uit te voeren behandeling en de bijbehorende kosten. 

Restauratoren Nederland (Veres/RN) bracht in 1998 ‘offerte adviezen voor de VeRes Restaurator’ uit. Tien jaar 

later bracht het instituut Collectie Nederland (ICN, 2008) haar brochure Restauratieoffertes Handreiking uit. Die 

brochure was bedoeld voor zowel beheerders als restauratoren van met name roerend cultureel erfgoed. Uit 

beide brochures door RN deze richtlijn samengesteld. 

 

Wat er in uw offerte komt te staan, hangt onder meer af van de ingewikkeldheid en duur van het project. In alle 

gevallen moet in de offerte staan waaraan de werkzaamheden worden verricht (bijvoorbeeld ook om hoeveel 

stuks of vierkante meters het gaat), wat de werkzaamheden inhouden (zo nodig stapsgewijs), hoelang ze zullen 

duren en welke materialen u ervoor zult gebruiken (zo nodig of desgewenst met kwaliteits- en 

kostenspecificatie). Geef zo nodig ook aan wat u NIET zult doen, om misverstanden achteraf te voorkomen. 

Afhankelijk van de voorbesprekingen, de wensen van de opdrachtgever en de aard van het werk, kan ook 

worden genoemd wat de oorzaak van de schade, de volgorde van de werkzaamheden, de locatie van de 

werkzaamheden en het moment vaan aanvang is. U kunt vermelden waar u de werkzaamheden zult verrichten, 

hoe schade in de toekomst voorkomen kan worden en of en zo ja hoe u het werk zult documenteren 

(bijvoorbeeld door foto’s te maken, van wie die zijn en welke kost daarbij horen). Verder zijn er nog de 

mogelijke vervoerskosten, verzekeringskosten, hoe er betaald zal worden (alles na afloop, of in gedeelten 

gedurende de werkzaamheden, gespecificeerd naar momenten) en het BTW- percentage (als dat aan 

verandering onderhevig kan zijn, vermeld dat dan). Soms zijn er nog kosten van derden die u moet inschakelen 

(bijvoorbeeld voor röntgenopnamen of laboratoriumonderzoek); zorg dat u precies over die kosten bent 

geïnformeerd, om ze in uw offerte te vermelden. Als u denkt dat het lang zal duren voordat een opdracht 

verstrekt gaar worden, vermeld dan de geldigheidstermijn van de offerte. Bij werkzaamheden die over een 

langere periode zullen plaatsvinden, kan het nodig zijn een index op te nemen, bijvoorbeeld een percentage 

(bijvoorbeeld verwijzend naar een officiële index, zoals de prijsindex voor lonen) voor de stijging van de 

arbeids- en materiaalkosten.  

 

Stuur een offerte liefst in tweevoud, en vraag de klant bij opdracht verstrekking een exemplaar getekend te 

retourneren. Het kan handig zijn al tijdens de voorbesprekingen mogelijke alternatieve behandelingen voor te 

stellen, zodat uw potentiële klant een keuze kan maken. Mocht de offerte te duur worden bevonden, dan kunt 

u alsnog een alternatieve behandeling offreren. U kunt dat natuurlijk al in uw eerste offerte doen, maar u kunt 

het ook achter de hand houden. 

 

Het is ideaal als u het werk mag uitvoeren en de nota achteraf mag opmaken op basis van het aantal gewerkte 

uren. Voor de meeste opdrachten zult u echter een aanneemsom moeten afgeven, waarbij u het werk voor een 

overeengekomen prijs uitvoert. U zult dan vrij precies moeten kunnen bepalen hoeveel tijd, materiaal en 

bijvoorbeeld reisgeld u erin zult steken. Pas aan de hand van veel ervaring is vooral de werktijd goed in te 

schatten. Als het een project betreft waarbij u niet tevoren precies kunt weten wat u tegen zult komen, is het 

zaak dat u zich indekt. Eén manier is dat u een veiligheidsmarge inbouwt. Maar dat kan betekenen dat u een 

hogere offerte uitbrengt dan misschien nodig is, wat de klant kan afschrikken. Speel in dat geval liever open 

kaart en geef aan waar en hoe het kan tegenzitten. Dat geeft een mogelijkheid tot een offerte die inligt tussen 

de "vrije hand" en de aanneemsom: u geeft aan tussen welke twee prijzen de uiteindelijke nota zal uitvallen. 

Het is natuurlijk een kwestie van vertrouwen, dat u daar geen misbruik van zult maken. Als u uiteindelijk aan de 

hoge kant van de prijs terechtkomt, dient u dat aan de hand van de tegenslagen aannemelijk te kunnen maken. 

Vermeld in de offerte altijd welke algemene voorwaarden van toepassing zijn en doe deze als bijlage bij de 

offerte.  



 
 

 

Restauratoren Nederland heeft voor haar leden specifiek op het restauratievak gerichte algemene voorwaarden 

ontwikkeld, die via de website kunnen worden gedownload. 

 

Voor de offerte zijn de volgende elementen relevant:  

 

1. Gegevens restaurator 

a. Naam en adres/telefoon/mail gegevens van de restaurator  

b. Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en/of BTW-identificatienummer  

c. Bankgegevens (eventueel) 

d. Handels-/ leveringsvoorwaarden (overhandigd bij eerste contact dus een 2e keer  volstaat een verwijzing 

daarnaar) 

e. Offerte datum / datum overeenkomst 

 

2. Gegevens opdrachtgever 

a. Eigendom van 

b. Naam en adres/telefoon/mail gegevens van de opdrachtgever 

c. Aanvraag datum 

 

3. Object- (of collectie)gegevens  

a. Basisregistratie gegevens van een object of een collectie  

b. Waardering object: Historische, antropologische of wetenschappelijke betekenis  

Betekenis voor de opdrachtgever, Betekenis binnen de collectie of binnen nationale of internationale collecties. 

De waardering van de gebruikte technieken en materialen en Interpretatie van de gebruikssporen. Huidige 

functie: wordt gebruikt of tentoongesteld onder welke omstandigheden. Verzekeringswaarde / verkoopwaarde  

c. Conditiebeschrijving (Voor en Na behandeling inclusief een beschrijving van opvallende kenmerken, 

onbehandelde beschadigingen of oude restauraties) 

d. Uitkomsten van extra onderzoek (buiten de eerste opname / voorafgaand aan opdracht)  

e. Identificatiefoto van het object met zichtbaar  (zo mogelijk) de rechterzijde, de boven-  en voor zijde 

 

4. Behandelingsvoorstel (kort en bondig)  

a. Verschillende soorten schade worden uitgesplitst en apart behandeld: Ontbrekende delen, Eerdere 

behandelingen, Biologische schade, Chemische schade, Mechanische schade  

b. Lijst met alle materialen die bij de behandeling worden gebruikt, met eventueel vermelding van de 

leverancier, het fabricaat en zo mogelijk de samenstelling.  

e. Ondersteunende documentatie zoals foto’s, tekeningen etc. ;  

f. Aanbevelingen gezien de huidige conditie, voor het aanpassingen bij het bewaren en extra aandacht bij het 

verplaatsen, vervoeren  of gebruiken  

 

5. Begroting 

Refererend aan het voorgaande. 

 

6. Offerte 

a. Aanneemsom (nettobedrag + Btw) 

b. Betalingsvoorwaarden 

 

7. Ondertekening door de uitvoerder en opdrachtgever 

Datum; plaats; naam; handtekening. 



 
 

 

Zie ook: RESTAURATIEOFFERTES Handreiking, Instituut Collectie Nederland (ICN, Amsterdam 2008: 

https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/handreiking-restauratieoffertes.pdf 


