
HEGROLA n.v.

Bodem (2) met ongekende milieuhygiënische kwaliteit

occasionele stortingen - enkel voor kleine partijen: maximum 60 ton per herkomst.

8010 Overname bodem - milieukwaliteit onbekend en fractie <63µm max 20 % (1) 20,00 €/ton
8011 Overname bodem - milieukwaliteit onbekend en fractie <63µm meer dan 20 % (1) 23,75 €/ton
8014 Overname bodem - milieukwaliteit onbekend -->zeer nat/modder (1) 22,00 €/ton

(1) deze bodem dient na ingangscontrole te voldoen aan norm niet-vormgevende bouwstof

Graszoden met ongekende milieuhygiënische kwaliteit

8005 Overname graszoden – milieukwaliteit onbekend * 22,00 €/ton
*graszoden mogen niet vermengd zijn met andere afvalstromen

Tijdelijke opslag en beproeving

8101 Tijdelijke opslag en behandelingskosten (tot 40 werkdagen) 3,50 €/ton
8102 Opslagkosten bij overschrijding 40 werkdagen 0,50 €/ton-wk
8103 opslagkost bij samenstelling produktiehoev. 400 ton na 40 werkdagen 30,00 €/wk
8104 Opmaken of aanpassen van technisch verslag (incl staalname en analyse, minimumfakturatie 1200 €) 1,90 €/ton
8105 Uitzeven van bodem (per ton afgezeefde bodem)(3) 1,50 €/ton
8106 Afvoer en verwerking steenfractie (per ton puin) 5,00 €/ton
8107 Bouwtechnisch geschikt maken van bodem (toevoegen kalk, cement,…)

(3) bij overname van bodem door TOP Hegrola is zeven en afvoer steenfractie steeds in de overnameprijs inbegrepen

Overname van bodem (2)  na behandeling in TOP

8801 Overname bodem < norm vrij hergebruik en fractie <63µm max 20% 11,00 €/ton
8802 Overname bodem < norm vrij hergebruik en fractie <63µm meer dan 20% 18,00 €/ton
8803 Overname bodem < norm bouwkundig bodemgebruik en fractie <63µm max 20 % 15,50 €/ton
8804 Overname bodem < norm bouwkundig bodemgebruik en fractie <63µm meer dan 20 % 22,00 €/ton

PFAS
Grondstromen afkomstig van PFAS-verdachte herkomsten worden niet aanvaard.

Zie de meest recente informatie op www.ovam.be

Indien er PFAS worden aangetroffen in de aangeleverde bodem kan dit aanleiding geven tot een aanzienlijke meerkost voor opslag/verwerking. 

Prijslijst afhalingen

88010 Uitgezeefde bodem < norm vrij hergebruik gratis
88011 Uitgezeefde bodem < norm bouwkundig bodemgebruik op aanvraag
88012 Teelaarde (voldoet steeds aan norm vrij hergebruik) 6,00 €/ton

Voorwaarden TOP Verklaringen

- Aanvoer dient steeds vergezeld te zijn van aanvoerformulier om <63µm max 20 % = zanderige grond
  wachttijden te verkorten - vooraf telefonisch aan te vragen <63µm meer dan 20% = leem- en kleiachtige grond
- Occasionele afhalingen en leveringen contant te betalen. (2) Bodem: 
- Overname en afhaling bodem volgens beschikbaarheid   droge stof gehalte > 70%
- Hogervermelde prijzen zijn :   organische stof < 5%

- excl. BTW   bodemvreemde materialen (plastiek, hout,…) < 1%
- aangeleverd te Westerlo   consistentie: steekvast
- geladen op uw wagens bij afhaling asbest/ asbestverdacht materiaal (plaatvormig)niet toegelaten
- betalingsvoorwaarden : 30 d na faktuurdatum

- Normen bouwkundig bodemgebruik: Vlarebo bijlage VI en VII - Normen vrij hergebruik: Vlarebo bijlage V

PRIJSLIJST TOP 

Industrieweg 84 - 2260 Heultje-Westerlo
Tel.: 016/550.657  -  mail: weegbrug@hegrola.be

op aanvraag

- kosten bij een grondbeheersorganisatie t.g.v. aanvoer naar top of eigen 
afvoer steeds ten laste van de klant

prijzen geldig vanaf 03-10-2022


