VERBOON TRANSPORT & HANDEL BV
vanaf 01-04-2019 t/m n.t.b.

TARIEVEN
Container plaatsen en afvoer, binnen regio Haaglanden
tractor met kipwagen en laadkraan (variabele inhoud)
vrachtw met laadkraan 4x4 / 4x2
vrachtw met laadkraan 6x2 /6x4/6x6
vrachtw met laadkraan 6x6 w.s.
vrachtwagen met laadkraan 4 asser
*
idem met dieplader tot 23 ton
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* = met containerinstallatie zelfde tarief !
nb: bij veelvuldig gebruik tarieven op afspraak.
inhuurmaterieel kan tegen hogere tarieven worden doorbelast indien dit noodzakelijk is.
gebruik hydr stenenklem in combinatie met knijperauto
per dag

STORTTARIEVEN
Groenafval (absoluut vrij van puin, plastic enz.!!
Groenafval normaal
Groenafval (te groot (>m1) of puin, plastic,grond)
Slootvuil, vervuild groenafval enz.
Hout A: Schoon hout
Hout B: Triplex/spaanplaat/geverfd/ongesorteerd
Hardboard
Hout C: Bielzen/geimpregneerd hout/gewolmaniseerd hout/hout met aanh.mat.
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Puin:

<10% zand
p\t
puin 10-20% zand
p\t
puin 20-49% zand
p\t
puin > 50% zand
p\t
grof puin
p\t
puin met wapening
p\t
asfalt. Teerhoudend of niet teerhoudend (met certificaat)
p\t
asfaltprijzen zijn mede afhankelijk van locatie en hoeveelheid. Moet tevoren gemeld worden normaliter
gips, gasbeton, veegvuil enz

Ongesorteerd bouw- en sloopafval
Soortelijk gewicht
gewoon bouw / sloopafval
bouw/sloopafval NH
Bouw en sloopafval zwaar (bijv. ) met grond
Overig vuil als dakleer, dakgrind, PVC enz:
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matrassen, koelkasten, auto- en vrachtwagenbanden en dergelijke: een TOESLAG is van toepassing!!
voor puin e.d. brengen wij u minimaal € 25,-- in rekening en voor overige afvalstoffen minimaal € 50,--

Grond, zand enz.
Onbemonsterde grond, onverdacht, zonder relevante voorinfo, zonder puin e.d. *per m3
idem met voorinfo, indicatieve kwaliteit A.W.
per m3
idem met voorinfo, indicatieve kwaliteit Wonen of Industrie
per m3
idem met voorinfo, indicatieve kwaliteit Industrie
per m3
grond indicatief met hoeveelheid >65 m3 aaneengesloten aan te leveren
per m3
grond op basis van voorinformatie AP04 onderzoek
voor overige voorwaarden, tarieven, prijzen bij grote hoeveelheden enz enz: zie www.grondbank-verboon.nl en/of bel ons!
minimaal in rekening gebrachte storthoeveelheid is 2 m3 ivm de grote administratieve lasten!
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LEVERANTIE MATERIALEN (AFHAALTARIEVEN)
Zand : afgehaald (geladen op uw aanhanger / wagen)

per m3
per m3
Gezeefde teelaarde afgehaald (geladen op uw aanhanger / wagen)
per m3
(geproduceerd onder BRL9335-4)
per m3
grotere hoeveelheden afgehaald & geladen op aanvraag. Leveranties met onze eigen vrachtwagens: afhaalprijs
Bigbag 1 m3
aanvulzand
per stuk
Bigbag 1 m3
brekerzand
per stuk
Bigbag 1 m3
drainzand
per stuk

OVERIGE MATERIALEN, GEBRACHT OF (OP AFSPRAAK GEHAALD):
ophoog/aanvulgrond afhaal (o.a. afhankelijk van de hoeveelheid)
Tuingrond/teelaarde: grote hoeveelheden (afhaal of franco)
Zand trechterzand of ophoogzand: gebracht van 1 m3 tot vele duizenden:
Groencompost: ( af Voorschoten, Rijpwetering enz)
p\m3
Schelpen schoon:
p\m3
Menggranulaat 0/31,5 (gebroken puin):
Menggranulaat 0/20 (gebroken puin):
Houtsnippers afvoer of levering
op aanvraag en afhankelijk van seizoen !!
Overige materialen, grote hoeveelheden. Materiaal in bigbags en franko-prijzen op aanvraag.
Transport op uurbasis, inklusief laden,lossen, uitknijpen enz.
Prijswijzigingen voorbehouden!!!

CONTAINERS
Opslagcontainer afsluitbaar. 6 m1 lang. (20-voet)
Waterdichte containers tbv bentoniet/bagger enz. 28m3
Opslagcontainer afsluitbaar 2,5a3 m1 lang. (8 of 10-voet)
Vuilcontainers/puincontainers bij lopende werk geen huur van toepassing !!

p\d

ENKELE VERHUURVOORWAARDEN
Tarieven inclusief brandstof en bediening werkuren binnen een gebruikelijk dagvenster. Daarbuiten zal er een toeslag van toepassing zijn.
Bij minder dan een volle werkdag wordt er "uit- en thuis" gerekend, waarbij we zullen trachten de kosten altijd te beperken door ritten te combineren
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor KLIC-melding en het traceren van kabels en/of leidingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid
als opdrachtgever zijn zorgplicht in deze verzaakt.
Deze tarieven gelden tot nader order. Wij behouden ons het recht voor om kostenstijgingen in onze prijslijst te verwerken.
Genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.
Toeslagen voor avond-/nacht-/weekendwerk in overleg.
Indien wij moeten inhuren behouden we ons het recht om, in overleg, de meerkosten door te berekenen.
Zie onze algemene voorwaarden voor tijdig bestellen en gereedmelden!!
Op al onze overeenkomsten zijn de CUMELA-voorwaarden van toepassing

VERBOON ZORGT OOK VOOR ONDER ANDERE:
bodemsaneringen (zie bodemsanering-verboon.nl)
gladheidbestrijding (zie 123gladheidbestrijding.nl)
- Grondbewerking,egaliseren, inzaaien
- Bezanden, beluchten, vertidrainen
- Verhuur grondverzet- en groenvoorzieningsmachines met bediening
- Aanleg beschoeiingen, vlonders enz.
- Bomen snoeien, rooien (ook dmv klimmen), boomstobben uitfrezen, plantplaatsverbetering enz.
- Baggerwerken (gespecialiseerd in moeilijk bereikbare lokaties)
- Verhuur grondwerkers, slopers, groenvoorzieners, opruimers enz.
- Verhuur van diverse machines en gereedschappen zonder bediening
- Verhuur van pontons, rijplaten en draglineschotten
Zwaar- & speciaal transport, telekraanverhuur enz zie: aperskraanverhuur.nl !
zie ook grondbank-verboon.nl en bodemsanering-verboon.nl en 123gladheidbestrijding.nl
**Prijswijzigingen voorbehouden !!
Genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting
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