Huurtarieven 2023
In verband met de sterk gestegen brandstofprijzen is er een toeslag op de huurtarieven van toepassing;
dit wordt per kwartaal aangepast.

Afbeelding

Typenr.

Inhoud

Prijs in €
per maand

Brandstoftoeslag
per 1 april 2022

Lengtexbreedtex
hoogte in cm

1**

0,5 m3

35,00

10,00

120x60x70

2**

1,0 m3

35,00

10,00

120x120x70

2,0 m3

35,00

10,00

2,0 m3 tijdelijk

47,50

10,00

deksel

12,50

onderstel

12,50

3**

240x120x70

600x210x155
4*

18 m3

135,00

20,00

(inwerphoogte:
110 of 155)

600x210x200
5*

18 m3 gesloten

167,50

20,00

(inwerphoogte 110 of
deuren aan voorkant
[magazijncontainer])

Set rijplaten (niet
6

voor zachte

35,00

200x65

ondergrond!!

* Hebt u minder dan 5 ton vlakglasafval per 18m3 container, dan wordt er een toeslag van €100,- in
rekening gebracht.
** Ga voorzichtig om met kooiaapcontainers. Zij zijn niet geschikt om te hijsen. Gebeurt dit toch, dan
trekken ze krom. Ook kunnen de ogen afbreken. Dit brengt niet alleen kosten met zich mee, maar ook
grote risico's voor uw medewerkers.
-

Deze tarieven gelden alleen in Nederland.
De facturatie geschiedt periodiek achteraf of na beëindiging project.
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Kosten van transport, huur en verwerking zijn inbegrepen.
Plaatsing op basis van beschikbaarheid; hou rekening met een levertijd
Afbeeldingen: werkelijk geplaatste emballage kan afwijken.
Inzameling vlakglas via acceptatievoorwaarden Vlakglas Recycling Nederland.
Type 1, 2 en onderstellen worden niet uitgezet bij een tijdelijke plaatsing.
Type 3 wordt onder bepaalde voorwaarden tijdelijk uitgezet.
Type 1, 2 en 3 worden geplaatst, gewisseld en afgevoerd volgens een vaste (wekelijkse) route, hiervan
wordt niet afgeweken. Zie routetabel.
Type 4 en 5 mogen niet zwaarder beladen worden dan tot maximaal 12 ton vlakglasafval. Dit in verband
met het wettelijk toegestane gewicht.
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