PRIJSLIJST WWW.BAKSKE.COM
Wat mag wél?
Wat niet?

8m3

10m3 12m3 20m3

BOUW-EN
SLOOP

€315*

€390*

€415*

€630*

Container bij VERBOUWING: puin, grond, zand, hout, verpakkingen, isolatie (max 10%), gyproc
(max 10%), glas (max 10%), kalk (max10%), metalen,….

INBOEDEL

€355*

€430*

€455*

€695*

Container bij OPKUIS of VERHUIS: puin, grond, zand, kasten, bedden, zetels, matras (max 1st),
hout, inboedel (geen huis, tuin of keukenafval en geen vloeistoffen)

TUINAFVAL

€355*

€430*

€455*

€695*

Container voor TUINWERKZAAMHEDEN: snoeiafval, tuinhout, grond, zand, stronken, klinkers,
kasseien, bloembakken (geen eternit), hekwerk, …

RESTAFVAL

*125/rit + zone + €175/ton

Containers anders dan hierboven vermeld

Prijslijst geldig vanaf 1 april 2018 en tot verschijning nieuwe prijslijst

(*)Voorwaarden containerverhuur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Containers mogen 5 kalenderdagen blijven staan, vanaf de zesde dag: €3/dag.
Prijzen enkel geldig bij contante betaling (bancontact of binnen de 7 dagen na factuur), daarna komt er 5% bij.
Alle vermelde prijzen gelden voor een levering in zone 0
Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% btw (6% regeling niet van toepassing op containers)
Alle vermelde prijzen zijn prijzen voor midweek-en weekenddeals. Comfortdeals +5%
Per bijkomende zone is er een extra transportkost (zie tabel hieronder)
Bij annulering minder dan 18u vooraf wordt een transportkost aangerekend.
Forfaitaire signalisatiekost €5 voor containers op de openbare weg.
Containers worden geleverd tussen 5u en 23u
Containers dienen ten allen tijde bereikbaar te zijn voor ophaling. (24/7)
Forfaitaire kost voor niet bereikbare containers: €100 exclusief btw
Containers op de openbare weg steeds 15m vrijhouden om een vlotte levering/ophaling te garanderen
midweekdeal: levering op maandag, ophaling op vrijdag
weekenddeal: levering op vrijdag, ophaling op maandag
Comfortdeal: levering op dag naar keuze, ophaling na afmelding

Zone 0 (=basisprijs): Berlaar, Boechout, Duffel, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Lier, Mortsel, Puurs, Rumst, Nijlen.
Zone 1 (= basisprijs +€30): Aartselaar, Bonheiden, Boom, Grobbendonk, Heist o/d Berg, Herenthout, Mechelen, Niel, Onze-LieveVrouw-Waver, Putte, Sint Katelijne Waver, Ranst, Schelle, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven
Zone 2 (= basisprijs + €50): Antwerpen, Puurs, Willebroek
Prijslijst geldig vanaf 1 april 2018 en tot verschijning nieuwe prijslijst

