Prijslijst All-In 2022 Particulier (versie 2)
• Prijzen zijn inclusief 21% BTW:
Portaal Containers incl. 2 week huur
Soort Afval

3 m3

6 m3

9 m3

Puin
Groenafval
B-Hout
C-Hout
Bouw en Sloopafval
Dakleer
Grond
Riet
Portaalhuisje BSA

125,180,195,235,270,270,185,-

135
221,225,305,400,400,215,-

270,305,420,520,270,525,-

Afzet Containers
Soort Afval

10 m3

15 m3

20 m3

30 m3

40 m3

Puin
Groenafval
B-Hout
C-Hout
Bouw en Sloopafval
Dakleer
Grond
Restafval
Riet

247,330,390,475,540,580,785,350,-

335,510,690,wegen
935,780,875,520,-

560,790,wegen
1045,1035,615,-

728,900,wegen
1245,1230,815,-

885,1030,wegen
1510,1455,950,-

*Prijzen voor de All-in containers welke niet genoemd staan, zijn telefonisch of via de mail op te vragen.
* All-in containers dienen vóór plaatsen te worden betaald.

Voorwaarden All-In tarieven Veldhuis Klarenbeek b.v.
•
•

Tarieven zijn inclusief 21% BTW. De huurperiode is 2 week. Verlenging is mogelijk.
Prijzen voor een verlenging zijn:
Voor portaal Containers €15,00 per week en voor de Afzet Containers €25,00 per week.
Let op!!! Portaal Containers niet meer dan 15 cm boven de rand vullen, gebeurd dit wel dan komt het
All-IN tarief te vervallen en wordt de container gewogen.
Of er volgt een naheffing.

•

Grote container niet over de rand heen laden!!! Gebeurd dit wel dan komt het All-IIN tarief te vervallen
en wordt de container gewogen.

•
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Toegestaan in de daar voor bestemde containers:
Puinafval
Groenafval (geen grond erin)
B-Hout
C-Hout
Bouw en sloopafval (max. 10% puin erin)
Dakleer
Grond
Restafval

•
•
•
•
•

Niet toegestaan in de containers:
Rubberen banden
Chemisch afval
Alles met een stekker
Asbest Afval gescheiden aanleveren conform bestelling, veldhuis behoudt zich het recht om de container inhoud
af te keuren, dan vervalt het recht van het All-In tarief en komt er een toeslag o.b.v. na weging/calculatie.
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Vanaf 1 Januari 2021 wordt er een toeslag in rekening gebracht voor onderstaand:
Matrassen:
Babymatras
€ 7,50
Topper / 1 pers. Matras
€ 10,2- persoons matras
€ 15,Banken / Fauteuils:
Banken 2 / 2,5 / 3 zits Per bankdeel
€ 15,Fauteuils
€ 7,50
Bovenstaande prijzen gelden per matras of per stuk

Helaas zijn wij vanaf vandaag genoodzaakt een toeslag in rekening
te brengen ivm de stijgende brandstofprijzen.
Deze toeslag is berekent op het gemiddelde gebruik.
De prijzen zullen wanneer nodig, worden aangepast

