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Prijslijst containerverhuur 2019

Grootte Steenpuin & beton Asfalt (niet teerhoudend) Grond (niet vervuild) Stenen met grond (of zand) Kleigrond Klei met stenen

8m³ € 130 € 180 € 170 € 190 € 260 € 290

10m³ € 150 € 215 € 200 € 230 € 300 € 345

12m³ € 180 € 260 € 230 € 280 € 360 € 415

Deze prijzen zijn incl. transport en excl. BTW

De containers mogen in geen geval gevaarlijke stoffen bevatten zoals: asbest, verfpotten, radioactief materiaal, verontreinigde gronden,…

Restafval Houtafval Asbest Groenafval Vlak glas Boomwortels

Transportkost € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100

Stortkosten 185€/ton 85€/ton 110€/ton 48€/ton 55€/ton 58€/ton

Extra Big bag = 130€/st

Voor al deze afvalstoffen kunnen we volgende containers plaatsen: 8m³, 10m³, 12m³, 20m³, 30m³ en 40m³

Voor deze containers wordt er altijd een minimum van 1 ton stortkosten aangerekend

Er worden containers geplaatst voor allerhande afval, indien deze niet in de lijst staan kan U dit opvragen bij: info@maeyaert-aannemingen.be

Alle prijzen zijn geldig voor containers binnen een straal van 20km rond onze breekwerf

Alle prijzen zijn excl. BTW

Afstanden tussen de 20km en 40km van onze breekwerf = +60€ excl. BTW

Afstanden + 40km van onze breekwerf aanvragen via: info@maeyaert-aannemingen.be

De eerste 5 dagen wordt de container gratis geplaatst, daarna wordt er een toeslag van 2,50€/dag excl. BTW bijgerekend

De containers mogen maximum gevuld worden tot aan de rand van de container, indien overladen zal hiervoor een meerprijs worden aangerekend

eventuele boetes door de politie opgelegd in verband met overlading worden doorgerekend aan de klant

Vergunningen voor het plaatsen van de container op de openbare weg zijn ten laste van de klant, indien boetes worden opgelegd wegens gebrek

van een vergunning wordt dit doorgerekend aan de klant

http://www.maeyaert-aannemingen.be/

