TARIEVEN GRONDBANK VERBOON 2021 incidentele klanten
LOCATIE: SPOORLAAN 25, 2495 AL DEN HAAG
Grondbank Verboon is onderdeel van Verboon Transport & Handel BV. Alle werkzaamheden en
leveranties vinden plaats conform BRL9335 protocol 1 en 4. Certificaatnr Verboon EC-SIK-35-104.
Op grondbank-verboon.nl treft u ons acceptatiereglement aan.
Onderstaande tarieven zijn inclusief BTW en gelden tot nader order.
STORTEN:
Storten schoon puin
€ 20,-- per m3
Storten schoon groenafval € 20,-- per m3
Storten grond los
€ 45,-- per m3
Storten grond (bigbag 1m3) € 55,-- per stuk
(wij berekenen altijd minimaal 1m3, tenzij tevoren uitdrukkelijk anders afgesproken).
Storten grond (zak)
€ 3,-- per zak (max ca 30kg per zak)
Minimaal bedrag € 15,-- per bezoek.
Groenafval waar te veel grond in zit wordt tegen storttarief grond ingenomen.
Grond mag maar minimaal puin bevatten. Bij vervuiling met plastic, asbest e.d. behouden we ons
het recht voor om uw afval te weigeren. Kleine hoeveelheden vervuiling en lege zakken mogen in
onze rolcontainer worden gedeponeerd. U dient zelf te lossen op het juiste depot dat wij aanwijzen.

LEVEREN:
Bemeste gezeefde tuinaarde € 30,-- per m3
Straatzand
€ 35,-- per m3 (mits voorradig)
Ophoogzand (minder mooi) € 25,-- per m3 (mits voorradig)
Ophooggrond (minder mooi) € 20,-- per m3 (mits voorradig)
Dit is op basis van geladen op uw aanhanger, bestelbus o.i.d. Als u zelf laadt dan € 5,-- korting per
m3. We berekenen minimaal 1 m3.
We leveren ook (nieuwe) bigbags waar 1m3 in kan. Deze kosten € 8,-- per stuk (afgehaald). Wij
sturen deze niet op. U kunt uw grond, puin enz in bigbag(s) op de stoep zetten waarna wij deze op
kunnen halen. Uiteraard kunnen wij ook losse grond, groen enz op komen knijpen. Al dan niet in
combinatie met de levering van tuinaarde, zand enz. Vraag vrijblijvend offerte.
Hoeveelheden (kuubs) worden (los) gemeten op middelen van vervoer. Betalen kan middels pin of
per kas. Op aanvraag is het voor terugkerende klanten (hoveniers, aannemers) ook mogelijk om
op factuur te betalen.
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Check onze aanwezigheid voordat u komt halen of brengen!
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