CONTAINERS
MEER DAN RECYCLEREN

VOOR ELK TYPE BOUWAFVAL, DE JUISTE CONTAINER

0,90 x 0,90 x 1,10m

5,00m x 1,20m x 0,85m

5,00m x 2,50m x 0,65m

5,50m x 2,00m x 1,00m

5,50m x 2,20m x 1,0m

6m x 2,30m x 1,50m

6m x 2,30m x 2,25m

Een kleine verbouwing of een grote werf? Van Pelt is
gespecialiseerd in de verhuur en het transport van
afvalcontainers en containers voor bouwafval, voor
zowel particulieren als professionelen. U kan steeds
rekenen op een flexibele dienstverlening en correcte
service aan een scherpe prijs!

container komt te staan. We beschikken over zowel
5 m³, 8 m³, 10 m³, 12 m³, 20 m³ als 30 m³ containers.
Wanneer er ter plaatse onvoldoende ruimte beschikbaar
is voor een container of als de hoeveelheid eerder
beperkt is, kan een puinzak of big bag een perfect
alternatief voor u zijn.

Welk type container het meest geschikt is voor u, is
afhankelijk van de hoeveelheid afval, de mogelijkheid
van sorteren aan de bron en de plaats waar de

Samen met u bekijken wij de mogelijkheden die voldoen
aan uw wensen en behoeften, om vervolgens een
passend voorstel te doen.

HOE EEN CONTAINER AANVRAGEN/OPHALEN?
03-380 10 20 - info@vanpelt.be

Het plaatsen van de containers gebeurt snel en eenvoudig.
Vraag naar de mogelijkheden voor het huren van een
container via mail (info@vanpelt.be) of neem telefonisch
contact op via 03 380 10 20.

De containers en puinzakken worden niet
automatisch opgehaald. Deze moeten eveneens
telefonisch of via e-mail afgemeld worden.

EXTRA WEETJES EN TIPS VOOR HET HUREN VAN EEN CONTAINER
• Indien de container op de openbare weg moet geplaatst
wordt, dient u zelf een vergunning aan te vragen bij de
lokale politie of het gemeentebestuur. Hou er rekening
mee dat dit soms even kan duren…
• Onze containers worden geleverd conform de geldende
wetgeving.
• Optioneel en mits supplement kan verlichting (een
signalisatielicht) meegeleverd worden.
• De totale afstand die nodig is voor het plaatsen en
ophalen van een container is 15 meter.
• Hou rekening met de materialen die niet in het gekozen

type container mogen worden gestort. Vraag naar onze
acceptatievoorwaarden of lees ze na op onze website:
www.vanpelt.be/business-units/containers.
• Wij vragen om een contante betaling bij plaatsing
van de container, dit wil zeggen met cash geld of met
Bancontact.
• Gebruik steeds de nodige PBM’s (persoonlijke
beschermingsmiddelen) – dit om mogelijke letsels of
verwondingen te vermijden. Zeker als u met gevaarlijk
of asbesthoudende afvalstoffen werkt, gelden specifieke
voorschriften.

Tarieven 2018
RECYCLAGE - CONTAINERS - PUINZAK

VERHUUR CONTAINER

RECYCLAGE SCHOTEN
EENHEID

€

Gemengd bouw & sloop

3

5m

308,00

Zuiver glas

ton

75,00

Gemengd bouw & sloop

8m3

392,00

Glas + kaders

ton

152,00

AFVALSOORT

LOSSE AANVOER

EENHEID

€

Gemengd bouw & sloop

10m3

434,00

IJzer

ton

gratis

Gemengd bouw & sloop

12m3

476,00

Papier / Karton

ton

20,00

Gemengd bouw & sloop

20m3

644,00

Gemengd bouw & sloop

30m

728,00

Zuiver cellenbeton / ytong

ton

80,00

ton

80,00

Zuivere gips / gipsblokken

ton

80,00

Gebonden asbest

ton

150,00

Supplement > toegelaten tonnage

3

ALL-IN PRIJS VARIA

EENHEID

€

Grond stenen en zand

12m3

340,00

ton

24,00

12m3

210,00

ton

13,75

Supplement > 13 ton
Zuiver metselwerk
Supplement > 13 ton
Beton met max 10% zand
Supplement > 13 ton
LEGE CONTAINER
Lege container

(incl. transport recyclage Schoten, excl. te storten materiaal)

PUINZAK
Aankoop puinzak (incl. ophaling)
TOEBEHOREN

12m

165,00

ton

9,00

3

EENHEID

€

12m3

140,00

Forfait van €15 bij <625kg

A Hout

ton

38,00

B Hout

ton

97,00

Niet recycleerbaar bedrijfsafval

ton

200,00

Bouw en sloop

ton

200,00

Bouw en sloop

ton

84,00

Zuiver metselwerk / puin / pannen

ton

12,50

Onzuiver puin

ton

25,00

Puin onzuiver steen +max 10% grond

ton

10,00

Zuiver beton

ton

10,00

Zwaar gewapende beton (of > 1m x 1m)

ton

11,00

Beton te crushen

ton

11,00

(< 75% inert mat. -> niet recycl. bedrijfsafval)
( > 75% inert materiaal)

Forfait van €25 bij <2 ton

Forfait van €30 bij <3 ton
Forfait van €30 bij <3 ton

EENHEID
stuk
EENHEID

€
90,00
€

Forfait van €33 bij <3 ton

Forfait van €33 bij <3 ton

Zuiver snoeihout en stronken

ton

52,00

Zuiver snoeihout en stronken

m3

15,00

Zuivere roofing

ton

180,00

ton

75,00

ton

170,00

ton

70,00

Aankoop asbestzak bigbag

stuk

80,00

Verhuur signalisatielicht

stuk

3,72

Harde kunststoffen mix

€

Kunststoffen NIET recycleerbaar/
gemengd
Folie recycleerbaar

GRONDWERKEN

EENHEID

Werk met vorklift

uur

60,00

Werk met buldozer

uur

65,00

Werk met bobcat

uur

60,00

Werk met graafkraan

uur

75,00

Werk met grijper

uur

77,00

Werk met minigraver

uur

65,00

Werk met veegwagen

uur

75,00

Forfait van €20 bij <250 kg

Standaard prijzen excl. BTW - en zonetransport

*AFWIJKING OP DE ACCEPTATIEVOORWAARDEN

€

Foutmelding 1 		

75,00

Foutmelding 2 		

125,00

Foutmelding 3 		

150,00

Minimaal en vrij makkelijk op te lossen

Duidelijk , maar minder dan 10% of niet makkelijk op te lossen
Duidelijk meer dan 10% afwijking + aparte verwerking foute fractie

+ toeslag

ALGEMENE VOORWAARDEN CONTAINERDIENST
Voor onze containerdiensten zijn
de algemene voorwaarden van
Bouwmaterialen Van Pelt van toepassing
(zie ook www.vanpelt.be/over-vanpelt/juridische-informatie). Daarnaast
stipuleren wij het volgende:
• Het maximaal laadvermogen per
container is 13 ton. Te zwaar geladen
containers worden niet opgeladen.
• Volumes hoger gestapeld dan de
bovenrand van de container worden

extra aangerekend aan € 24,00/m³.
• Alle vermelde prijzen zijn exclusief
BTW en exclusief regiotransport.
• Het zonetransport wordt berekend en
vermeerderd vanaf de dichtstbijzijnde
Van Pelt-vestiging.
• De standaard huurperiode bedraagt
5 werkdagen. Vanaf de 6de werkdag
wordt een supplement aangerekend
van € 3 /werkdag. Weekend-, brug- en
feestdagen worden niet aangerekend.

• De prijzen voor het gestort materiaal
zijn van toepassing voor materiaal dat
in Schoten wordt aangeboden.

november 2018 - onder voorbehoud
van maandelijkse nieuwe aanpassingen
door fluctuatie in de markt.

• Wij vragen om een contante betaling
bij plaatsing van de container, dit
wil zeggen met cash geld of met
Bancontact.

• *Wij verwijzen uitdrukkelijk naar de
acceptatievoorwaarden die gelden voor
het gekozen type container. Wanneer u
materiaal aanlevert dat niet toegelaten
is, wordt een supplement aangerekend.

• Vanaf 1 november 2018 aanvaarden
wij geen banden meer in ons
recyclagepark.
• Deze prijslijst gaat in vanaf 1

(zie ook www.vanpelt.be/business-units/
containers)
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Groep Van Pelt I 2018 I Alle rechten voorbehouden, geen onderdeel uit deze flyer mag zonder toestemming gekopieerd of verspreid worden.

