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Prijslijst reparaties & onderhoud van snaarinstrumenten

Onderhoud
Onderhouden van je gitaar is van groot belang. Een goed afgesteld en onderhouden 
instrument laat je beter spelen. Geen detail wordt overgeslagen om het beste uit jouw 
instrument te halen. Zijn er verbeteringen mogelijk die buiten de service vallen, dan word je 
hiervan op de hoogte gesteld.

Servicebeurt electrische (bas)gitaar................... € 50
• afstellen topkam(indien nodig)
• intoneren (octaaf zuiver stellen)
• halspen/ curve hals/ speelhoogte instellen
• polijsten/cleaning frets, poetsen hals en body
• aanbrengen snaren (snaren niet inbegrepen)
• pickup’s afstellen(indien nodig)
• Vastdraaien mechanieken

Servicebeurt electrische gitaar Floyd Rose trem..€ 65
• afstellen topkam(indien nodig)
• intoneren (octaaf zuiver stellen)
• halspen/ curve hals/ speelhoogte instellen
• polijsten/cleaning frets, poetsen hals en body
• aanbrengen snaren (snaren niet inbegrepen)
• pickup’s afstellen(indien nodig)
• Vastdraaien mechanieken

Servicebeurt akoestische gitaar........................ € 35
• afstellen hals (indien mogelijk)
• afstellen topkam/brug (indien nodig)
• polijsten/cleaning frets, poetsen hals en body
• aanbrengen snaren (snaren niet inbegrepen)
• Vastdraaien mechanieken

Servicebeurt klassieke (spaanse) gitaar.............. € 30
• afstellen topkam/brug (indien nodig)
• polijsten/cleaning frets, poetsen hals en body
• aanbrengen snaren (snaren niet inbegrepen)
• smeren mechanieken
Prijzen exclusief materiaal

Snaren vervangen
Geen zin of tijd deze klus zelf te doen? Wij doen het vlot en vakkundig.
Alle gitaren.................................................. €  11,50
Andere instrumenten op aanvraag
Exclusief snaren
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Topkam/brugbeen vervangen
Is je topkam of brugbeen versleten of gebroken. Wil je het beste voor jouw instrument, laat 
je dan door ons adviseren.
Vervangen topkam/brugbeen graphtech......... € 30
Vervangen topkam/brugbeen organisch been.. € 45
Intoneren brugbeen(custom)......................... € 50
Prijzen exclusief materiaal

Fretwerk
Zijn de frets versleten? Diepe putjes of plat gespeelde frets veroorzaken vaak ongewenste 
bijgeluiden vaak waargenomen als ‘stringbuzz’ of zelfs volledig dode noten. Ook komt dit bij 
nieuwe instrumenten voor welke soms matig zijn afgewerkt. Voor een goed advies dient het 
instrument door een van onze medewerkers te worden beoordeeld.
Vlakken/profileren/polijsten(indien nog mogelijk) €150
Volledige fretjob incl polijsten........................... € 220
Meerkosten voor halzen met bindingen............  €   75
Meerkosten voor gelakte maple halzen...............€  75
Prijzen inclusief materiaal

Electronica klussen
Storende potmeters, schakelaars of jackuitgang, kortom last van irritante bijgeluiden?
Vervangen potmeters vanaf(!)............................€  20
Vervangen jackentry vanaf(!).............................€  10
Vervangen 3 of meerstanden-schakelaars vanaf..€  30
Vervangen element............................................€ 30
Volledig opnieuw bedraden vanaf(!)...................€  60
Prijzen zijn exclusief materialen (!)=indicatief

Diverse reparaties of werkzaamheden
Vervangen stemmechanieken klassieke gitaar..........€  15
Vervangen stemmechanieken elec/akoestisch..........€  30
Vervangen brugzadels Fender & Gibson-style...........€  35
Aanbrengen strapholder.........................................€  10
Reparatie strapholder(draait door)..........................€  15
Inbouw piezo element...........................................€  50
Inbouw piezo element en electronica.. ...................€  75
Inbouw piezo element met bedieningspaneel..........€ 100
Freeswerk brugsleuf tbv piezoelement....................€  50
Vervangen slagplaat strat/tele................................€  30
Tremelobrug opnieuw afstellen incl plaatsen veren..€  15
Vastzetten jackentry..............................................€   5

Prijzen zijn exclusief materiaal

Overige werkzaamheden op aanvraag cq in overleg.

Deze prijslijst is met de grootste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid samengesteld. Sommige prijzen zijn  
indicatief. Er kunnen geen rechten worden ontleend. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.


