
Leveringsvoorwaarden 2021 

All-in tarieven: 

De tarieven van onze containers zijn inclusief: 

• 21% btw; 

• plaatsen en ophalen van uw container; 

• verwerking van uw afval; 

• milieutoeslag; 

• de container mag maximaal 4 weken blijven staan,                                                          

daarna wordt huur berekend € 10,- / per week 

  

Hoe mag uw container beladen worden? 

• u mag de gehuurde container tot maximaal 20 cm boven de rand van de container 

beladen; 

• er mogen geen delen uitsteken aan de voor-, achter- of zijkant. Uw container moet te 

allen tijde transportveilig beladen zijn. Wanneer dit niet het geval is, zal onze 

chauffeur de container laten staan en dient u de wijze van het beladen van de container 

te corrigeren; 

• voor een vergeefse rit betaalt u € 55.-- incl. btw extra. Dit bedrag dient betaald te zijn 

voordat de container door Wim Ruijs opgehaald wordt. 

  

Uw afvalcontainer ophalen of laten wisselen: 

• de bij u geplaatste container(s) kunt u op laten halen door het formulier in te vullen 

van onze container ophaalservice. 

• wilt u nog een container bestellen en de oude laten afvoeren? Kruis dan bij jouw 

gegevens  de optie Haal mijn volle container op aan. De container wordt dan 

gewisseld. Zonder uw opdracht wordt de container niet opgehaald, ook niet na de 

standaard huurperiode van 2 weken (daarna betaalt u € 10,-/week huur). 

Gemeentelijke vergunning container: 

In veel gemeenten in Nederland kunt u een container laten plaatsen zonder het vooraf 

aanvragen van een vergunning. Wanneer u een container laat plaatsen aan de openbare weg of 

een (betaald) parkeerzone is het verstandig om dit te overleggen met uw gemeente. Wim Ruijs 

is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor kosten of boetes voor het niet hebben van een 

geldige vergunning. Eventuele boetes worden direct aan u doorbelast. 

 

 



Snelle levering van afvalcontainers: 

• heeft u op werkdagen (maandag t/m vrijdag) uw container voor 12.00 uur besteld en 

betaald, Wim Ruijs levert dezelfde dag ! na 14.00 uur besteld levering volgende 

ochtend ! 

• wij adviseren u om tijdens het plaatsen van uw container(s) thuis aanwezig te zijn; 

• wanneer u er voor kiest om niet aanwezig te zijn tijdens het plaatsen van de container, 

wordt naar inzicht van onze chauffeur de container zo goed mogelijk geplaatst op uw 

verantwoording; 

• het achteraf laten verplaatsen van een container kost € 55.-- incl. btw extra en dient 

vooraf voldaan te worden; 

• u dient er zorg voor te dragen dat er voldoende ruimte is om de container op te 

halen/te wisselen, bijvoorbeeld dat er geen auto’s ‘in de weg’ geparkeerd staan. Indien 

een extra rit noodzakelijk is wordt € 55.-- incl. btw aan u doorberekend, te betalen 

voordat de container door ons opgehaald is; 

• bij wisselingen hoeft u niet thuis aanwezig te zijn en plaatsen wij standaard uw nieuwe 

container op de plaats van uw volle container. Wel dient u ervoor te zorgen dat er 

voldoende ruimte is om de container te wisselen. 

  

Verkeerd afval in de container: 

Als geconstateerd wordt dat  een andere afvaltype in de container zit dan dat u besteld heeft, 

krijgt u daarvoor een aanvullende factuur, verhoogd met € 20,- administratiekosten incl. btw. 

Het bedrag is afhankelijk van het afvaltype dat zich in de container bevindt en wat u besteld 

heeft. U kunt vooraf uiteraard informeren naar de meerprijs als u een andere afvaltype in de 

container wilt deponeren.                                                                                                         

Indien er matrassen in de container aangetroffen worden zijn de kosten hiervan € 35.- / stuk 

exclusief 21% BTW. 

 

  

De volgende afvalstoffen zijn beslist niet toegestaan in onze containers: 

• stoffen die giftig en of radioactief zijn; 

• stoffen die schade kunnen opleveren aan mens, dier en milieu; 

• stoffen die zelf ontbrandbaar zijn; 

• kadavers en slachtafval; 

• ziekenhuisafval; 

• gesloten vaten, kisten of flessen en overige verpakte afvalstoffen, waarbij directe 

controle van de inhoud niet mogelijk is; 

• auto-, vrachtauto-, tractor- en overige machinebanden; 

• matrassen 

  

                                                                                                                                                                                                           



Risico plaatsing container: 

Het plaatsen van een container op het trottoir, de stoep, de inrit of tuin geschiedt geheel voor 

risico en rekening van de huurder. Wim Ruijs accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor 

schade veroorzaakt door toedoen van de container of vrachtwagen. 

  

Betaling en annulering: 

• met iDEAL kunt u veilig via uw eigen bank betalen. Kijk op www.ideal.nl voor meer 

informatie over deze dienst; 

• annulering van een order kost € 20,- administratiekosten incl. btw. 

  

 


