
Ons kenmerk  
Datum  
Telefoonnummer 
Relatienummer  
Betreft  

: 
: 21 december 2020 
: 015-3693410 
: A1270047 

: Tariefstelling De Boezem 2021 

Geachte heer, 

Zoals u zelf waarschijnlijk in uw eigen bedrijfsvoering merkt zijn er roerende ontwikkelingen in de 
huidige economie. Ook in onze branche zijn er diverse prijs- en marktontwikkelingen merkbaar.  
Deze ontwikkelingen en de effecten op de diverse afvalstromen zijn binnenkort ook terug te vinden op 
onze website www.renewi.com/actueel. 

De belangrijkste drie onderdelen: 

• Hogere verwerkingskosten en grotere focus op kwaliteit

• Toenemende druk op preventie

• Toename van loongerelateerde kosten

We hebben de consequenties met veel zorg uiteengezet en het tot een minimum proberen te 
beperken. Er is veel beweging in het Dit heeft geresulteerd in een minimale tariefaanpassing die nodig 
is om onze dienstverlening voor u te blijven verzorgen. In de bijlage treft u de tarieven aan voor het 
inzamelen en verwerken van uw afvalstromen, evenals onze condities en acceptatievoorwaarden.  

Het voorkomen van restafval en het herwinnen van grondstoffen uit afval zijn en blijven de 
belangrijkste thema’s voor de toekomst. Als toonaangevend waste-to-product bedrijf kijken we graag 
samen met u actief naar de beste oplossingen om de impact van bovengenoemde ontwikkelingen op 
uw onderneming te beperken. Wilt u met mij in gesprek over de mogelijkheden of heeft u nog vragen 
n.a.v. dit schrijven, dan hoor ik dat uiteraard graag.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Renewi Nederland B.V. 

Ricardo Altman  Erwin van Os 
Accountmanager Teamleader SME 

Bijlagen: 1. Specificaties, tarieven & condities



Bijlage 1 
Kenmerk: VK1269720 

Bedrijfsafval  2021 

Inhoud rolcontainer Type rolcontainer Tarief per lediging 

 240 liter kunststof €  11,87 
 500 liter kunststof €  21,58 
 660 liter kunststof €  23,39 
 770 liter kunststof €  26,34 
1000 liter staal €  31,77 
1100 liter kunststof €  32,08 
1300 liter staal €  36,23 
1600 liter staal €  40,17 
2400 liter staal €  48,99 

Bedrijfsafval kan met een vaste frequentie of op afroep dagelijks geleegd worden en dienen tussen 
07:00 / 17:00 aangeboden aan de straat te staan. 

Papier/karton  2021 

Inhoud rolcontainer Type rolcontainer Tarief per lediging 

 240 liter kunststof €  3,75 
 500 liter kunststof €  3,75 
 660 liter kunststof €  3,75 
 770 liter kunststof €  3,75 
1100 liter kunststof €  3,75 
2400 liter staal €  3,75 

Papier/karton kan met een vaste frequentie of op afroep dagelijks geleegd worden en dienen tussen 
07:00 / 17:00 aangeboden aan de straat te staan. 



  
    
 
 
 
 
 

 
 

Voor de afmeting van onze rol- en afzetcontainers en meerdere mogelijkheden met betrekking tot de 
inhoudsmaten, willen wij u graag verwijzen naar onze website: www.renewi.com   
 
 
Condities 
 
• Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en milieutoeslag; 

• Genoemde tarieven zijn geldig per 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021; 

• Aan genoemde tarieven kunnen geen rechten worden ontleent en kunnen derhalve tussentijds worden 
aangepast; 

• Facturatiewijze: digitaal (op een door u nader op te geven e-mailadres); 

• 15 m3 t/m 40 m³ afzetcontainers tarieven op aanvraag; 

• Maximale belading van de open afzetcontainers tot en met 20 cm boven de rand. Indien de belading 
beduidend hoger is dan 20 cm behouden wij ons het recht voor u hiervoor een meerprijs van € 50,00 in 
rekening te brengen; 

• Indien u een container “omgekeerd” (zogenaamde draaibak) wil laten plaatsen dan behouden wij ons het 
recht voor u hiervoor een meerprijs van € 15,00 in rekening te brengen; 

• Indien matrassen worden aangetroffen wordt er een toeslag berekend van € 35,00 per eenpersoonsmatras 
en € 70,00 voor een tweepersoonsmatras; 

• Betalingsconditie: binnen 14 dagen na factuurdatum; 

• Grond wordt ingenomen volgens BRL 9335 conform protocol 9335-4; 

• AMVB melden en registreren wordt door ons verzorgd; 

• Eventuele verhogingen al dan niet opgelegd vanuit overheidsinstanties en/of eindverwerkers, zullen worden 
doorberekend, daar alle genoemde tarieven zijn gebaseerd op de huidige verwerkings- en 
stortmogelijkheden; 

• Afvalstoffen die worden aangeboden dienen in overeenstemming te zijn met de op dat moment geldende 
Acceptatievoorwaarden, zoals gepubliceerd op https://www.renewi.com/nl-nl/acceptatievoorwaarden; 

• Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met Renewi Nederland 
B.V.. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die een 
aansprakelijkheidsbeperking betreffen. Onze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op 
www.renewi.com/nl-nl/algemene-voorwaarden. 

 


