
Gem. Hengelo

T.a.v. heer Rus

Sector Financ./bedrijfsvoering

7550 AA   HENGELO

Betreft Aanbieding voor acceptatie afvalstoffen en/of transport

Offertenummer 20170703.hsti.033

Project

Datum aanvraag

Uw referentie

Contactpersoon

Geachte heer Rus,

Met vriendelijke groet,

Theo Pouw bv

Henk Stigter

Bijlagen: Offerte met kenmerk 20170703.hsti.033 en het bijbehorende opdrachtformulier.

Utrecht, 3 juli 2017

Henk Stigter

-

03-07-2017

PROJECT HENGELO

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling milieu via

030 - 24 25 281 of per e-mail via milieu@theopouw.nl. Wilt u gebruik maken van onze

aanbieding, dan ontvangen wij graag het ingevulde en ondertekende opdrachtformulier

van u retour. Na ontvangst kennen wij een afvalstroomnummer toe en kan de afvoer

plaatsvinden.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van 03-07-2017. Hierbij ontvangt u onze offerte voor

het in eigendom overnemen, accepteren en/of transporteren van een partij

verontreinigde grond.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw

opdracht met belangstelling tegemoet.

www.theopouw.nl



Offerte

Algemene projectgegevens

Klant Gem. Hengelo

Contactpersoon heer Rus

Referentie Theo Pouw bv 20170703.hsti.033

Offertedatum

Projectnaam PROJECT HENGELO

Herkomstlocatie Torenlaan 62 te Hengelo

Locatie van ontvangst Isotopenweg te Utrecht

Acceptatie partij 1

Materiaalsoort / afvalstof Zandgrond

Hoeveelheid 700 ton

Partijspecifieke verontreiniging zink en minerale olie

Residu na reiniging (<63µm+os) 10%

Bodemvreemd steagran en rubber

Verwerkingsmethode Extractieve reiniging (D05)

Acceptatie tarief 39,50€     per ton

Transport met trailer Verwerkt in acceptatie tarief

Afvalstoffenregistratie kosten (eenmalig) 52,50€     

Voorwaarden en uitgangspunten extractieve en thermische reiniging

- Werkzaamheden worden onder certificaat BRL7500/7510 uitgevoerd.

- Heffingen opgelegd van overheidswege of aanpassingen van de Europese richtlijnen, die van invloed zijn

   op de prijsvorming, wijzigt het tarief overeenkomstig.

- U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste Euralcode. Op basis van uw informatie gaan wij zonder tegen bericht 

   uit van de Euralcode(s) zoals aangegeven op het opdrachtformulier.

- Bij extractieve reiniging (D05) is het tarief gebaseerd op het verwachte residu na reiniging (fractie < 63µm & org. stof). 

   In geval van overschrijding geldt een verrekening t.o.v. het verwachte percentage residu van € 0,75 per procent per ton.

- Wanneer bij inkeuring blijkt dat de partij op basis van het Besluit Bodemkwaliteit als direct herbruikbaar kan worden 

   geklassificeerd, verzorgt Theo Pouw bv deze afzet zonder aanpassing van het tarief.

Voorwaarden en uitgangspunten bij as-transport door Theo Pouw bv

- Het tarief is gebaseerd op uitsluitend volle vrachten, tenzij een uurtarief is aangeboden.

- De locatie is goed berijd- en bereikbaar en de laadtijd bedraagt maximaal 15 minuten.

- Het transport kan met digitale geleidebiljetten worden uitgevoerd, tenzij bij opdracht anders wordt aangegeven.

Overige voorwaarden geldend voor deze overeenkomst

- Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW maar inclusief overheidsbelastingen (peildatum november 2016).

- Reguliere openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag (06:00 uur tot 18:00 uur). In overleg kan worden afgeweken.

- De locatie is gesloten op officiele erkende feestdagen.

- Hoeveelheidsbepaling vindt plaats door onze geijkte weegbrug of per scheepsijk en is maatgevend voor de betaling.

- Wij hanteren de definitie van grond zoals in het Besluit Bodemkwaliteit is vastgesteld.

- Bepaling fractie <63 µm en bepaling organische stof volgens de Standaard RAW.

- De offerte heeft een gestanddoeningstermijn van 30 dagen na offerte datum.

- Betalingstermijn betreft maximaal 30 dagen na factuurdatum.

- Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Theo Pouw beheer bv van toepassing. Deze zijn opvraagbaar

   via uw contactpersoon of via milieu@theopouw.nl. Door met storten aan te vangen bent u akkoord met deze voorwaarden.

- Andere algemene voorwaarden anders dan van Theo Pouw beheer bv worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

3 juli 2017
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Opdrachtformulier

Algemene opdrachtgegevens

Onze referentie 20170703.hsti.033 Projectnaam Project Hengelo

Uw referentie - Herkomstlocatie Torenlaan 62 te Hengelo

Klantnummer 2683 Ontvangstlocatie Isotopenweg te Utrecht

Gegevens van de aanvrager Gegevens van de ontdoener

De ontdoener is        Aanvrager        Anders,namelijk

Bedrijfsnaam Bedrijfsnaam

Adres Sector Financ./bedrijfsvoering Adres

Postcode en plaats 7550 AA   HENGELO Postcode en plaats

Telefoonnummer 074-2459296 Telefoonnummer

KvK-nummer KvK-nummer

Verwerkingskosten Transport naar ontvangstlocatie

De verwerkingskosten zijn voor rekening van Het transport wordt door Theo Pouw bv uitgevoerd         Ja

       Aanvrager        Ontdoener        Anders,namelijk
        Nee

Bedrijfsnaam

Adres

Verwachte planning

Telefoonnummer
Aanvoer periode

KvK-nummer

Uw opdrachtnr

Facturatie obv opdrachtbon? Nee   Ja

Wijzig herkomstlocatie  / herkomstlocatie onjuist Controle euralcode(s)

Euralcode partij 1 17 05 04

Herkomstlocatie grondbank partij(en) asbestverdacht?

Akkoord voor opdracht Wekelijks hoeveelhedenoverzicht ontvangen op

Handtekening

Datum Uitvoerder / projectleider ter plaatse van het project

Bedrijf
Operationeel contactpersoon

Naam
Telefoonnummer

te

Postcode en plaats

t/m

Als de planning verandert, wilt u dat ons laten weten?

Gem. Hengelo

Email adres

Door ondertekening verklaart u in te stemmen met de uitgebrachte offerte inclusief de volledige set Algemene Voorwaarden van Theo Pouw

Beheer bv en hiertoe namens alle partijen bevoegd te zijn. Uw algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn niet van toepassing, worden 

uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend. Tevens verklaart u dit opdrachtformulier naar waarheid te hebben ingevuld en alle 

bovenstaande gegevens te hebben gecontroleerd. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste Euralcode. Op basis van 

uw gegevens doen wij bovenstaand voorstel. Wanneer dit voorstel 

onjuist is, wijzig dan de Euralcode op dit formulier.
        Ja, aangezien er sprake is van meer dan 3% bijmenging van 

        ongedefinieerd gemend bouwpuin, betonpuin en/of puin-  

        granulaat van voor 2005.                        Toeslag: € 0,50 /ton

Ik heb bezwaar dat met digitale geleidebiljetten wordt gereden.

Graag retourneren naar 
 

milieu@theopouw.nl 


