TARIEVEN GRONDBANK VERBOON 2021 v.a. oktober
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.
Onderstaande tarieven zijn excl. BTW en gelden tot nader order. Omdat marktomstandigheden en
wet- en regelgeving snel kunnen veranderen zijn onze tarieven altijd onder voorbehoud.
Verboon behoudt zich het recht voor om te allen tijde aangeboden partijen zonder opgaaf van
redenen te weigeren. LETOP: Volgens de nieuwe “regeling bodemkwaliteit 28-11-2018” gaan we
strenger toezien op vervuiling van in te nemen partijen met pvc, hout, plastic en puin. Als u te vuil
aanlevert kunt u dus een toeslag voor het verwijderen krijgen! Onze prijslijst is aangepast op het
PFOS/PFOA/GenX beleid zoals dit per 8 juli 2019 is ingevoerd voor geheel Nederland door de
Rijksoverheid (zie bodemplus.nl).
Tarieven inname grond en zand
•

Zonder voorinformatie over de kwaliteit maar op basis van de locatie van herkomst en de
inschatting van onze depotbeheerder niet verdacht te zijn verontreinigd met asbest, olie,
zware metalen e.d boven de klasse industrie. Tevens alle hoeveelheden grond < 8 m3
ongeachte de voorinformatie (met uitzondering van aangeleverde grond voorzien van
partijkeuring/AP04)
Prijs per m3: € 38,50

•

Inname van grond op basis van een AP04 partijkeuring of andere voorinformatie zoals
verkennend / nader bodemonderzoek (na 8 juli 2019 opgesteld) is op aanvraag.
Regelmatig hebben wij partijen uitgekeurde grond van diverse kwaliteiten in de verkoop. Dit
kan worden afgehaald of franko geleverd worden. Informeer naar de mogelijkheden.
Afhaalprijs teelaarde / tuingrond (gezeefd en cfm BRL9335-4 samengesteld) per m3 € 15,-mits met vervoer van Verboon bij u aangeleverd. Moeten wij laden op uw vervoermiddel
dan alleen op afspraak en afhankelijk van de hoeveelheid tegen aangepaste prijs.

•
•

Prijs voor verhuur van terrein t.b.v. op- en overslag van grond: € 0,07 per m3 per kalenderdag.
Hoeveelheidsbepaling geschiedt op de eerste van de maand. Hier wordt gekeken naar de
maximaal aanwezige hoeveelheid van de voorgaande maand. Deze maximaal aanwezige
hoeveelheid wordt vermenigvuldigd met het aantal verhuurdagen in deze maand.
De kosten voor de handling (opdraaien en laden) van de materialen zijn nog exclusief.
Voor kleine partijen geldt een hogere prijs dan bovenstaande ivm het grotere ruimtebeslag.
Kosten voor op- en overslag van overige materialen is op aanvraag en afhankelijk van de duur en
hoeveelheid m2’s welke u nodig heeft. Informeer naar de mogelijkheden!

-
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LOCATIE: SPOORLAAN 25, 2495 AL DEN HAAG
Overige voorwaarden:
Alle ontdoeners van grond welke bij ons aanbieden behoren een volledig ingevulde
begeleidingsbrief te kunnen tonen. Op verzoek kunnen wij u hier mee van dienst zijn.
Hoeveelheidbepaling vindt altijd plaats op basis van m3 gemeten op middelen van vervoer (“los”).
Kosten voor het uitzeven van aangeboden grond/zand vervuild met puin of (an)organisch materiaal
> 5 % en maximaal 20% per m3 : € 6,-- of op regiebasis bij kleine hoeveelheden. Exclusief storten
vrijkomend zeefvuil.
Voor grond of zand met grout, cementresten verontreinigd gelden speciale voorwaarden en
prijzen.
De tarieven zijn zowel van toepassing voor grond welke door onze vrachtwagens bij u op locatie
wordt afgehaald als grond welke u zelf komt brengen. Uiteraard komen er in geval van afhalen
transportkosten bij.
Voor afhalen is onze locatie aan de Spoorlaan is alleen in overleg geopend, Er is niet altijd
materieel of personeel om te laden. Voor brengen door 1-malige of nieuwe klanten is het maken
van afspraken ook van belang. Als u de door ons benodigde informatie tijdig aanlevert bespoedigt
dat de afhandeling en acceptatie.
Indien blijkt dat de aangeboden grond na uitkeuring op de Grondbank niet aan onze voorwaarden
voldoet (bijv >20% verontreinigingen of vervuiling met minerale olie , aromatische stoffen , PFAS
boven de norm, ed) dus NIET TOEPASBAAR IS , zullen alle meerkosten voor afvoer en
verwerking voor rekening van ontdoener komen.
Wij leveren ook uitgekeurde partijen ophooggrond en ophoogzand in diverse kwaliteiten.
Geproduceerd volgens BRL9335-1 en gezeefde teelaarde volgens BRL9335-4. Dit kan op basis
van franko geleverd of afgehaald. Informeer naar de beschikbare partijen en vraag vrijblijvend
offerte! Wij wijzen u er op dat bij tijdelijke uitplaatsing of bij toepassing van grond op uw werk /
locatie u mogelijk moet voldoen aan een meldingsplicht in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit
bij bevoegd gezag. Ook bij schone grond! Wij zullen u om een afschrift vragen. Desgewenst
kunnen wij u met het melden van dienst zijn. Hou rekening met een aanmeldtermijn van 5 dagen.
In verband met de hoge administratieve lasten om te voldoen aan BRL9335 en de eisen van de
Omgevingsdienst wordt er bij iedere storting altijd minimaal 2 m3 in rekening gebracht.
Bovenstaande voorwaarden en regels zijn grotendeels afkomstig uit ons (acceptatie)reglement dat
te allen tijde onverkort van toepassing is. Als u het niet in uw bezit heeft dan wordt het u op eerste
aanvraag toegezonden. U treft het ook aan op onze website : grondbank-verboon.nl
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