
Geachte klant,

Hierbij wil ik u informeren/mededelen over de tarief verhoging per 1 September 2019.

Dit wordt landelijk ingevoerd bij de afvalverwerkers daarmee zijn wij genoodzaakt om mee 

te verhogen. 

Poorttarieven:

Bouw en sloopafval (sorteerbaar)  * 240,00€              per ton excl. 21% btw.

Restafval  * 305,00€              per ton excl. 21% btw.

Hout A-kwaliteit 147,50€              per ton excl. 21% btw.

Hout A en B-kwaliteit 142,50€              per ton excl. 21% btw.

Hout C-kwaliteit 190,00€              per ton excl. 21% btw.

Schoonpuin 15,00€                per ton excl. 21% btw.

Gips, gasbeton en stucwerk 200,00€              per ton excl. 21% btw.

Gips 200,00€              per ton excl. 21% btw.

Vervuild dakafval (tempex/EPS) 400,00€              per ton excl. 21% btw.

Zuiver teervrij dakafval 305,00€              per ton excl. 21% btw.

Vloerbedekking 305,00€              per ton excl. 21% btw.

Snoeihout & Stronken 112,50€              per ton excl. 21% btw.

Groenafval 112,50€              per ton excl. 21% btw.

* Indien er matrassen worden aangeleverd in het bouw- en sloopafval / restaval, zullen

   deze tegen € 30,00 per stuk (ex. Btw) worden belast.

* Indien er Bankstellen worden aangeleverd in het bouw- en sloopafval / restafval, zullen

deze tegen € 15,00 per zitdeel (ex. Btw) worden belast.
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01 All-in containers t.b.v. bouw- en sloopafval

2.5 m3 bouwcontainer t.b.v. bouw- en sloopafval  260,00€  per container

6 m3 portaalcontainer t.b.v. bouw- en sloopafval 350,00€  per container

10 m3 portaalcontainer open t.b.v. bouw- en sloopafval 385,00€  per container

10 m3 portaal container gesloten t.b.v. bouw- en sloopafval 385,00€  per container

02 All-in container t.b.v. hout

2.5 m3 bouwcontainer t.b.v. hout 210,00€  per container

6 m3 portaalcontainer t.b.v. hout 245,00€  per container

10 m3 portaalcontainer open t.b.v. hout 270,00€  per container

10 m3 portaalcontainer gesloten t.b.v. hout 260,00€  per container

03 All-in containers t.b.v. puin

2.5 m3 bouwcontainer t.b.v. zuivere puin 160,00€  per container

6 m3 portaalcontainer t.b.v. zuivere puin 205,00€  per container

12 m3 container t.b.v. zuivere puin 260,00€  per container

04 All-in containers t.b.v. grond

2.5 m3 bouwcontainer t.b.v. zwarte grond 235,00€  per container

6 m3 portaalcontainer t.b.v. zwarte grond 350,00€  per container

05 All-in container t.b.v. snoeiafval (groen)

2.5 m3 bouwcontainer t.b.v. snoeihout 185,00€  per container

6 m3 portaalcontainer t.b.v. snoeihout 230,00€  per container

10 m3 portaalcontainer open t.b.v. snoeihout 240,00€  per container

10 m3 portaalcontainer gesloten t.b.v. snoeihout 250,00€  per container

Alle prijzen zijn ex.btw.
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Rolcontainers 

Afvalsoort: Restafval

Type container 1 x per week 2 x per week 1 x per 2 weken 1 x per 4 weken Extra led.

240 liter 60,42€            69,50€            39,19€              27,67€                  24,44€     

660 liter 92,14€            168,02€          56,82€              37,66€                  32,32€     

1100 liter 116,76€          216,16€          70,47€              45,37€                  38,43€     

2500 liter 235,87€          448,78€          136,75€            82,99€                  68,08€     

Afvalsoort: Oud Papier & Karton

Type container 1 x per week 2 x per week 1 x per 2 weken 1 x per 4 weken Extra led.

240 liter 25,50€            52,50€            30,00€              27,50€                  22,50€     

660 liter 35,00€            47,50€            30,00€              27,50€                  22,50€     

1100 liter 32,50€            47,50€            30,00€              27,50€                  22,50€     

2500 liter 32,50€            47,50€            32,50€              32,50€                  22,50€     

Recycling Maastricht V.O.F. • Ankerkade 160-162 • 6222 NM Maastricht • T. 043-36 27 220 • info@recyclingmaastricht.nl •

www.recyclingmaastricht.nl • BTW nr: NL850387103B01 • K.V.K. nr: 52307441 • IBAN nr: NL 21 ABNA 0564 8726 01 •

Blad 3-5



Voorwaarden

Op deze bevestiging zijn de hierna nader omschreven algemene voorwaarden (AV) van 

toepassing, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld/overeengekomen:

• Alle tarieven zijn geldig vanaf 01-09-2019

• Betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum.

• Op de bestigde order (overeenkomst) zijn automatisch de aangeboden tarieven inclusief 

   bijbehorende Algemene Voorwaarden van toepassing. Wie eenmaal op de onderhavige

   voorwaarden heeft gecontracteerd, stemt in met toepassing ervan in iedere volgende 

   overeenkomst tenzij er alsdan nadrukkelijk van wordt afgeweken.

• Aan deze bevestiging kunnne geen aanspraken ontleend worden ingeval van typefouten 

   en kennelijke vergissingen.

• De aangeboden tarieven zijn op basis van de huidige WBM (2019 - € 31,39 per ton).

• De transporttarieven zijn afhankelijk van de actuele dieselprijzen en kunnen derhalve

   fluctueren. Hiervoor kan ten alle tijden een toeslag gerekend worden.

• Recycling Maastricht behoudt zicht het recht voor de kwaliteit van het afval, onder meer de 

   calorische waarde, te laten controleren. Als uit de controle blijkt dat de calorische waarde

   hoger is dan toegestaan (max. 12 MJ/KG),zullen de partijen in overleg treden en de 

   eventuele (financiële) consequenties bespreken.

• Vrachten met asbastvezelhoudend (of daaraan gelijkend) materiaal en/of chemisch afval

   worden geweigerd.

• Facturatie van de afzet-/portaalcontainers geschiedt per week (indien gewenst per werk/

   perweek).

• Een verzoek tot het legen/ophalen van containers dient minimaal 24 uur van tevoren 

   aangemeld te worden bij onze containerplanning. U kunt hen bereiken op het telefoon

   nummer 043-36 27 220 of per e-mail info@recyclingmaastricht.nl.
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Hopende u voldoende en zojuist mogelijk te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Johan Sleijpen

(Directeur)

Recycling Maastricht

Ankerkade 160, 6222 NM Maastricht (NL)

M. +31 (0) 624 33 72 90

E. info@recyclingmaastricht.nl

W. www.recyclingmaastricht.nl

BTW Nr.  NL 850 387 103 B01

ABN AMRO IBAN. NL 11 ABNA 0519 7867 93

KVK Zuid-Limburg Nr.  52307441
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