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Groen en grond particulieren
Aanlevervoorwaarden

 er mogen van de locatie van herkomst van de grond geen verontreinigingen zoals 
 benzine, asbest, zware metalen, etc. bekend zijn

 er mogen op de locatie van herkomst geen verdachte activiteiten hebben  
 plaatsgevonden

 de grond mag geen bodemvreemde materialen bevatten (zoals bijvoorbeeld hout, plastic  
 en dakgrind). Enige bijmenging van (beton)puin is toegestaan

 u kunt maximaal tot 5 m3 aanvoeren, met eigen vervoer aan te leveren. Voor afvoer van  
 grotere hoeveelheden grond kunt u contact opnemen met een container- of  
 transportbedrijf. Wij kunnen u hiervoor natuurlijk adviseren

  de kosten voor ontvangst van de grond bedragen € 25,-- per ton exclusief btw  
 (1 ton = 1.000 kg en 1 m3 ca. 1,5 ton). Uw minimumtarief per aanlevering is € 15,--.  
 U dient direct te betalen; dit kan contant of per pin

  op onze locatie wordt uw voertuig in- en uitgewogen. Nadat u bent ingewogen, dient u 
de grond zelf op een door de uitvoerder aan te wijzen plaats op de grondbank  
te deponeren

  afrekening vindt plaats nadat u uitgewogen bent

 u kunt maximaal tot 5 m3 aanvoeren, met eigen vervoer aan te leveren

 het groen mag geen hout, plastic, (grof) puin en dakgrind bevatten

 enige bijmenging van grond is toegestaan

  de kosten voor ontvangst van de groen bedragen € 25,-- per ton exclusief btw  
 (1 ton = 1.000 kg en 1 m3 ca. 1,3 ton). Uw minimumtarief per aanlevering is € 15,--.  
 U dient direct te betalen; dit kan contant of per pin

  op onze locatie wordt uw voertuig in- en uitgewogen. Nadat u bent ingewogen, dient u 
uw groen zelf op een door de uitvoerder aan te wijzen plaats te deponeren

  afrekening vindt plaats nadat u uitgewogen bent

Per locatie kunnen andere of aanvullende voorwaarden gelden. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon.


