For-Trans Bvba
Legen Heirweg 38
9890 Gavere
Gsm: 0499/39.12.39
Tel: 09/223.26.63
Fax: 09/ 223.64.56
E-mail: info@for-trans.be
BE 0447.984.404

PRIJSLIJST Big Bag’s
Prijs Excl. Btw

25,00 Euro

Prijs Incl. Btw

30,25 Euro

Soort Big Bag
Papier & Karton
WAT WEL: papieren zakken, kartonnen dozen, kranten, tijdschriften,
boeken, briefpapier, …
WAT NIET: vuil of vet papier, behangpapier, zakken met plastiekfolie
zoals cement- en of pleisterzakken

25,00 Euro

30,25 Euro

Verpakkingsfolie
WAT WEL: alle soorten zuivere folies, o.a. baksteenfolie, verzamelverpakking, krimpfolie, bubbelfolie, …
WAT NIET: harde plastiek zoals potjes, deksels, tuin- of landbouwfolie,
diepvrieszakken, vijverfolie, …

38,00 Euro

45,98 Euro

Tuinafval
WAT WEL: snoeiafval, struiken, gras …
WAT NIET: Compost, keukenafval van groenten en fruit, stenen, glas,
plastic, …

35,00 Euro

42,35 Euro

Houtafval
WAT WEL: alle hout zoals hardhout, zachthout, deuren, meubelen,
vezelplaten, mdf, spaanplaat, …
WAT NIET: Verbrand of rot hout, bilzen, chemisch verduurzaamd hout,
…

65,50 Euro

67,76 Euro

Steenpuin
WAT WEL: baksteen, natuursteen, beton, cement, dakpannen, metselwerk, stenen, bloempotten, …
WAT NIET: hout, papier, karton, isolatie, rubber, glas, …

65,00 Euro

78,65 Euro

Gipsafval & Ytong
WAT WEL: Ytong, gyproc, gipsstenen, pleisterwerk, kalkproducten,
gipskartonplaten, …
WAT NIET: zuiver steenpuin, beton, porselein, isolatie, …

75,00 Euro

92,00 Euro

155,00 Euro

66,50 Euro

90,75 Euro

111,32 Euro

187,55 Euro

80,47 Euro

Gemengd Afval
WAT WEL: Huisraad, meubilair, kunsstrof, plastic, isolatie, hout, isomo…
WAT NIET: Asbest, gevaarlijk afval, huishoudelijk afval, verfpotten,
accu’s, steenpuin, aarde, …

Bouw & Sloopafval
WAT WEL: Steen-, betonpuin, papier, aarde, natuursteen, porselein,
ytong, plaaster, gyproc, isolatie, …
WAT NIET: Eterniet, asbesthoudende producten, glas, gevaarlijke stoffen, chemisch afval, dierlijk en medisch afval, …
Eterniet, Asbesthoudend afval
WAT WEL: materialen waar gebonden asbest verwerkt is, golfplaten,
leien, buizen, eterniet waterleidingen, …
WAT NIET: vrije, ongebonden asbest, geen ander bouwafval zoals beton, baksteen, zand, hout, …

Grond met Stenen
WAT WEL: onvervuild grond, zand, tuinaarde, steen, beton, gewapend
beton, natuursteen, baksteen, dakpannen
WAT NIET: wortels, vervuilde grond (met o.a. papier, glas, plastic, olie,
chemische producten, asbest, Ytong, gips, pleisterwerk, …

Deze prijslijst is geldig behoudens drukfouten
en/of stijgingen van de parameters die de kostprijs kunnen beïnvloeden.

