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

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

Prijslijst storttarieven 1-05-2022

Openingsuren:  ma-vrij => 7:00u-18:00u & za => 8:30u-12:00u

Min. 20 €/stortbeurt excl. BTW

excl. BTW
Zuiver steenpuin en ongewapende beton 24 €/ton

Grond / grond met stenen 29 €/ton

Zuiver houtafval 75 €/ton

Treinbils / telefoonpalen 120 €/ton

Zuiver groenafval / stronken 55 €/ton

Graszoden 60 €/ton

Gemengd bouwafval 198 €/ton

Restafval (niet sorteerbaar) 218 €/ton

Zuiver gips / gipsblokken (vb: Gyproc) 100 €/ton

Enkel cellenbeton (vb: Ytong) 100 €/ton

Roofing 220 €/ton

Metaal 0 €/ton

Papier en karton 0 €/ton

Auto-, vrachtwagen-, tractorbanden 180 €/ton
(autoband: 5 €/stuk, vrachtwagen/tractorband: 25 €/band, rupsband: 50 €/stuk)

Zuivere plastiekfolie (excl. landbouwfolie => 175 €/ton) 80 €/ton

Zuiver glas 50 €/ton

Voor grote partijen kunnen we altijd prijs maken => info@jmcontainers.be

Afhalen lege big bags
Puinzak JMC Big Bag 1m³ max. 1000kg 10 €/zak

Puinzak JMC Plaatzak 1m³ max. 1000kg 20 €/zak

Asbest zakken Voor containers 80 €/zak

Enkel de wegingen door onze firma zijn bepalend voor de facturatie.

Onze firma bepaalt de categorie van het afval.

Prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

Algemene voorwaarden gelden en zijn te verkrijgen op aanvraag.

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

Toegelaten: Steenpuin, betonpuin, dakpannen

Verboden: Keramiek, gips, cellenbeton, porselein

Grond met stenen:

Toegelaten: Grond, chape, steenpuin, betonpuin, dakpannen

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

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

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: Graszoden, stronken, bladeren, takken, snoeihout

Verboden: Bevuild hout, gelijmd hout, hout met meubelbekleding, treinbils


