Spelregels
Voor onze dienstverlening via deze aanvraagmogelijkheid gelden onze normale Algemene
verkoopvoorwaarden. Daarnaast willen wij graag uw aandacht vestigen op de algemene
spelregels:
•
•

•

•
•
•

Containers kunnen alleen geplaatst worden op een voor onze vrachtauto goed bereikbare
plaats en zodanig dat dit geen overlast of gevaar voor de omgeving oplevert.
De 3m3 en 6m3 containers mogen maximaal 20 centimeter boven de rand worden gevuld in
verband met de verkeersveiligheid. Overige containers mogen niet boven de rand worden
gevuld.
Houdt u zich a.u.b. aan de lijst van afvalstoffen die wel en niet worden geaccepteerd per
afvalsoort. Bestelt u bijvoorbeeld een container voor schoon puin maar vult u deze container
aan met hout? Dan zijn we helaas genoodzaakt u alsnog het tarief voor bouw & sloopafval
in rekening te brengen.
Wilt u liever niet per iDeal betalen? Dat kan. Neemt u dan contact met ons op.
Prijzen van de webshop zijn geldig voor Nederland zonder tol & veergelden.
Indien u de container enkel kan plaatsen op de openbare weg raden wij u aan eerst bij uw
gemeente te informeren of hiervoor een vergunning/ontheffing noodzakelijk is. De
regelgeving hiervoor verschilt per gemeente en hangt vaak ook af van de betreffende
locatie (parkeerzone, straat, etc). U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een
ontheffing en indien er kosten voor een ontheffing zijn, zijn deze voor uw eigen rekening.

Let op! In de gemeente Amsterdam mag een container in het weekend niet blijven staan. Dit
op last van de politie met betrekking op de veiligheid. We plaatsen containers van maandag
tot en met vrijdag maar voeren deze op vrijdag automatisch af vanaf 12.00 uur.
Heeft u een weekendvergunning aangevraagd of staat uw container op afgesloten eigen
terrein? Dan kan deze blijven staan. Stel ons hiervan op de hoogte en vermeld hierbij uw
vergunning nummer en wie de vergunning heeft afgegeven. Dan laten wij uw container
staan.

