
Sorteercentrum: Klein Boom 9, 2580 Putte GSM: 0490/45.89.73

E-mail: info@jmcontainers.be   Tel: 015/69.02.06

Prijslijst containers 1-05-2022
10m³ 10m³ 12m³ 20m³ 40m³

€ 180 € 240

>12 ton geladen = +24 €/ton

€ 280 € 330

>12 ton geladen = +29 €/ton

€ 390 € 480 € 550 € 720 € 1.350

Boven de rand geladen = +30 €/m³

€ 350 € 440 € 480 € 690 € 1.200

Boven de rand geladen = +30 €/m³

Houtafval € 300 € 320 € 360 € 450 € 670

Groenafval € 210 € 250 € 270 € 350 € 550

Cellenbeton (Ytong) € 100 transport + 100 €/ton

Asbest € 100 transport + € 80 asbest zak + 120 €/ton

Roofing € 100 transport + 220 €/ton

Puinzak JMC (Big Bag 1m³ max. 1000kg) Afgehaald Afgehaald Afgehaald

(Regio's zie keerzijde) regio 1 regio 2 regio 3

Gemengd bouw-, groen-, hout-, grond-, steenafval € 95 € 105 € 115

Asbest € 130 € 140 € 150

Roofing € 105 € 115 € 125

(kosten ophaling en verwerking van het afval zijn inbegrepen, lege big bags zijn af te halen te Putte of Lier à 10 €/zak)

€ 70

€ 75

Voor andere afvalsoorten zoals: asfalt, autobanden, landbouwfolie,… gelieve contact op te nemen met ons. 

We zoeken een passende oplossing voor u! Eveneens is er ook de mogelijkheid om te storten te Putte, Klein Boom 9.

Voorwaarden containerverhuur

   - Containers mogen maximaal geladen worden tot 12 ton.

   - Containers mogen geladen worden tot aan de rand, indien hoger worden er extra kosten aangerekend.

   - Containers mogen 10 dagen blijven staan, vanaf 11de dag wordt er 2,5 €/dag extra aangerekend.

   - Containers met ander afval, zal apart aangerekend worden aan de klant.

   - Alle prijzen zijn exclusief BTW.

   - Alle prijzen zijn geldig in de 1ste regio en enkel geldig indien contante betaling bij plaatsing van de container.

Voor het plaatsen van vaste containers op uw bedrijf, zeer interessante voorwaarden.

Dit kan voor papier en karton, plastiek, hout, glas, gemend afval, … => info@jmcontainers.be

Algemene voorwaarden gelden en zijn te verkrijgen op aanvraag.

Zuiver steenpuin en ongewapende beton

Grond en grond met stenen

Restafval  (niet sorteerbaar)

Gemengd bouwafval

JMC BVBA - www.jmcontainers.be - BTW BE0899.662.429

Transportprijs per uur containerwagen

Transportprijs per uur incl. aanhanger

Tarieven transport



REGIO 1

Lier, Duffel, Koningshooikt, Berlaar, Kessel, Bonheiden, Keerbergen, Mechelen, Boortmeerbeek, Haacht,

Itegem, Bevel, Putte, Heist -op-den-Berg, Beerzel , Sint-Katelijne-Waver, Nijlen, Tremelo, Begijnendijk

REGIO 2   Prijs regio 1 + € 25

Grobbendonk, Ranst, Zandhoven, Herenthout, Hulshout, Boechout, Mortsel, Borsbeek, Rotselaar, Kampenhout,

Zemst, Kapelle-op-den-Bos, Willebroek, Rumst, Boom, Kontich, Lint, Hove, Edegem, Westerlo, Herselt,

Aarschot, Herentals

REGIO 3 Prijs regio 1 + € 50

Schoten, Brasschaat, Ekeren, Zwijdrecht, Puurs, Bornem, Niel, Schelle, Hemiksem, Herent, Schilde, Wijnegem,

Holsbeek, Vorselaar, Zoersel, Wommelgem, Olen, Antwerpen

Voor andere regio's en transport, prijs op aanvraag

Container Steenpuin:

Toegelaten: Steenpuin, betonpuin, dakpannen

Verboden: Keramiek, gips, cellenbeton, porselein

Container Grond met stenen:

Toegelaten: Grond, chape, steenpuin, betonpuin, dakpannen

Verboden: Verontreinigde grond, keramiek, gips, cellenbeton, porselein

Container Gemengd bouwafval:

Toegelaten: Renovatiematerialen zoals steen, grond, gyproc, bezetsel, hout, ytong, 

groenafval

Verboden: Asbest, roofing, eterniet, klein gevaarlijk afval, autobanden, treinbils, 

verfpotten (lege of volle), vloeistoffen, wit goed ( diepvries, ijskast),

bruin goed (Tv, computerscherm), olie

Container restafval: 

Toegelaten: Bedrijfsafval, grof huisvuil, maximum 1m³ roofing

Verboden: Asbest, eterniet, klein gevaarlijk afval, autobanden, verfpotten (lege of volle),

vloeistoffen, wit goed ( diepvries, ijskast), bruin goed (Tv, computerscherm), olie 

Houtafval: 

Toegelaten: Zuiver onbehandeld en niet geïmpregneerd hout, kisten, planken,

massieve balken, geperst hout, vezelplaten, spaanderplaten, .. 

Verboden: Snoeihout, takken, bladeren 

Groenafval:

Toegelaten: Stronken, bladeren, takken, snoeihout

Verboden: Graszoden, bevuild hout, gelijmd hout, hout met meubelbekleding, treinbils


