
HEGROLA n.v.

Prijzen geldig vanaf 1/05/2020 (excl. BTW)

Tel Breekwerf: 016/550.657   -    mail breekwerf: weegbrug@hegrola.be

PRIJSLIJST STORTEN Indicatief
Code Product Stortprijs

1010 Ongewapend zuiver beton Gratis
1030 Ongewapend beton met max. 20 % grond/zand/fijne fractie 6,00 €/ton

2010 Gewapend zuiver beton Gratis
2030 Gewapend beton met max 20 % grond/zand/fijne fractie 6,00 €/ton

3010 Mengpuin zuiver (stukken < 70 cm) 7,00 €/ton
3020 Mengpuin max. 20 % grond/zand/fijne fractie 12,00 €/ton

4010 Takken en stronken (géén plantenresten) 35,00 €/ton
4030 Grasmaaisel 50,00 €/ton

6010 Zuiver niet teerhoudend asfalt (stukken < 70 cm) 4,00 €/ton
6020 Zuiver niet teerhoudend asfalt met max 30% grind / beton 4,00 €/ton
6030 Niet teerhoudend asfalt max 20% grond/zand/fijne fractie 7,50 €/ton

Puin met meer dan 20% grond/zand/fijne fractie = storten TOP Hegrola volgens prijslijst TOP (18 €/ton)

PRIJSLIJST AFHALINGEN
Code Product Prijs afhaling

11020 Betongranulaat 0/20 10,75 €/ton
11040 Betongranulaat 0/40 8,00 €/ton
11206 Betongranulaat 20/63 9,80 €/ton
11006 Betongranulaat 0/6 10,00 €/ton
11420 Betongranulaat 4/20 12,00 €/ton

13040 Menggranulaat 0/40 2,75 €/ton

14010 Hakselhout (afgezeefd) 20-60 mm 7,00 €/ton

15010 Zeefzand afkomstig van voorafzeving 0/20 Gratis

16020 Niet teerhoudend asfaltgranulaat 0/20 6,00 €/ton

OPENINGSUREN:  Zie website www.hegrola.be Supplement afhaling producten in Big bag (1m³): + 30 €/Big bag

Storten van puin met personenwagen + aanhangwagen: 8,26 € per storting (10 € incl. BTW).

Storten van grasmaaisel of takken en stronken: minimumprijs per storting = 4,13 € (5 € incl. BTW)

Minimum aangerekende hoeveelheid bij afhaling = 1 ton
Uitgezonderd afhalingen mengpuin 0/40 personenwagen + aanhangwagen: 4,13 € per afhaling (5 € incl. BTW)

Alle aangeboden materialen zijn COPRO- respectievelijk CE-gekeurd.
Indien het maandelijks facturatiebedrag lager is dan 20 €, wordt er een administratiekost 
Van 15 € aangerekend.

Voorwaarden:
* Vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
* Volgende materialen zijn verboden : teerhoudend asfalt, asbest, kunststoffen, afbraakhout,
  roofing, isolatiemateriaal, glas, gyprocplaten, plaatvormig materiaal (altijd asbestverdacht)
* Volgende materialen zijn te vermijden : ytong of cellenbeton, elektrische draden, PVC, papier,
  karton, gips, plaasterwerk, …
* De leverancier bevestigt dat de aangevoerde materialen geen gevaarlijke en/of toxische stoffen bevatten.
* De leverancier van de aangeboden materialen zal verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele
  verontreiniging. De beoordeling van de aangevoerde materialen door onze verantwoordelijke is onbetwistbaar.
* Behoudens afzonderlijke overeenkomst geschiedt de ontvangst van onze producten steeds
  vertrek breekwerf, zelfs indien wij zelf instaan voor het transport.
* Op aanvraag worden leveringen door ons op de werf uitgevoerd, na telefonische afspraak
* Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel overgewicht van de vrachtwagens
* Bovenstaande producten worden aangeboden onder voorbehoud stock
* Algemene verkoopsvoorwaarden op aanvraag verkrijgbaar

PRIJSLIJST BREEKWERF 
Industrieweg 84 - 2260 Heultje-Westerlo


