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HUUR CONTAINERS

TE VERWERKEN AFVAL ✅ ❌

PRIJS LEVEREN ÉN 
OPHALEN VAN DE 

CONTAINER

PRIJS 
AFVAL/TON

· Algemeen gemengd groenafval bladeren, gras maaisel, 
onkruid, snoeiafval

aarde, houtafval, 
boomwortels 115,00 45,00

· Snoeiafval takken, stammen, 
tuinhout, snoeihout

aarde, houtafval, 
boomwortels 115,00 45,00

· Boomwortels Boomwortels, stronken,  
struikwortels

aarde, tuinhout, 
snoeihout, takken 115,00 51,00

· Aarde, zand of graszoden tuinaarde, zand of 
graszoden

stenen, takken, 
wortels,… 115,00 20,00

· Kleigrond kleigrond
stenen, takken, 

wortels,… 115,00 35,00

· Grond en stenen Stenen, aarde, zand en 
stabilisé

Kleigrond, gewapend 
betonpuin, graszoden, 

kalkafval
115,00 25,00

· Steenpuin en beton steenpuin, baksteen, 
pannen, tegels, beton

geen Ytong, cellen 
gewapende beton 115,00 17,50

· Gewapend beton betonplaten, 
betonpalen

aarde 115,00 22,00

· Hout
tuinschermen, paletten, 

palen, planken, 
onbehandeld hout

Ramen met glas
Treinbiels of ander 
behandeld hout

115,00 35,00

· Afbraakhout  behandeld hout, 
geschilderd hout

Ramen met glas 115,00 75,00

· Gemengd bouwafval 
kalk, faience, Ytong, 
porselein, gipsplaten, 

treinbils, asfalt,…

Ijzer, Eternit, gewapend 
beton 115,00 185,00

WELKE CONTAINER HUREN?

Belangrijke opmerkingen: deze container enkel te gebruiken voor:

- Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Algemeen gemengd groenafval

- De containers zijn inclusief 7 dagen huur. Snoeiafval

- 2de week huur container + € 25. Vanaf week 3 worden alle afvallen/tonnage berekend. (geen forfaitaire prijzen) Afbraakhout

- Prijzen gelden tot een maximale afstand van 20km vanaf Roeselare.

- Voor regio's + 20km vanaf Roeselare: PRIJS OP AANVRAAG! 

- Kilometerheffingen (OBU) worden doorgerekend wanneer deze voorkomen! 

- Als de container op de openbare weg dient geplaatst te worden is daar een vergunning voor nodig. Die kunt u aanvragen bij de lokale politie.

- Verboden in alle containers: asbest; roofing; dierlijk afval; chemisch afval; medisch afval en gevaarlijk afval

-

- Bij wisselen container krijgt u een korting van € 20. (niet cumuleerbaar met andere kortingen)

- Het afval mag geladen worden tot aan de rand van de container. Indien er hoger geladen wordt, zullen de extra kosten doorgerekend worden 
aan de klant. Voorkom ook overladen! Het overladen van de containers wordt aangerekend. De containers mogen maximaal geladen worden 

De weergegeven leveringsprijs is voor 20km 
rondom Oekene; voor verdere afstanden 

leveren wij graag een prijs op maat. 
Inbegrepen huurprijs voor 7 dagen.

TUINEN DECOCK ⎜ Sint-Eloois-Winkelsestraat 89, 8800 Oekene - Roeselare

tel: 051 24 47 28 ⎜ gsm: 0475 25 87 40 ⎜ Fax: 051 24 62 35 ⎜ email: info@tuinendecock.be ⎜ www.tuinendecock.be

Bij het ophalen van de conatainer zal de chauffeur zijn controle uitvoeren. Indien er na de ladingcontrole meerdere uren verloren gaan in het 
aanpassen van deze lading worden deze in regie aangerekend aan 40€/uur.

8m³ 10m³ 21m³


