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Betreft: Aanbiedersvoorwaarden BRL-K902/04-Tanksanering bovengrondse opslagtank(s)

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw aanvraag bieden wij u hierbij graag namens een nog nader te noemen aanbieder de 
bijgaande aanbiedersvoorwaarden BRL-K902/04-Tanksanering bovengrondse opslagtank(s) aan. 

Brandstofnet werkt alleen samen met bedrijven die volledig KIWA gecertificeerd zijn. Alle aanbieders die wij 
vertegenwoordigen werken landelijk en zijn bovengemiddeld KIWA geaccrediteerd. Naast een scherpe prijs 
van de aanbieders wordt er ook gekeken naar de kwaliteit, service en dienstverlening van de aanbieders. U 
gaat een overeenkomst aan met een aanbieder waarvan de service en dienstverlening tot in de puntjes is 
geregeld. 

Brandstofnet benadrukt bij het bovenstaande dat zij optreedt namens de betreffende nader te noemen 
aanbieder. Bij akkoord gaat u dus geen overeenkomst aan met Brandstofnet, maar met deze 
nader te noemen aanbieder. 

Indien u akkoord gaat met deze aanbiedersvoorwaarden BRL-K902/04-Tanksanering bovengrondse 
opslagtank(s) dan kunt u de gevraagde gegevens invullen en via de verzend knop de opdracht doorsturen.

Zodra u het formulier heeft ingevuld en het gehele document naar ons heeft teruggestuurd, dan zal er vanuit 
de aanbieder spoedig contact met u worden opgenomen om een afspraak in te plannen voor het uitvoeren 
van de tussen u en de aanbieder afgesloten overeenkomst. 

Voor eventuele vragen, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens. 

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Brandstofnet 
T: 0186-78 52 68
A: Voorstraat 54 | 3281 AV | Numansdorp 
E: info@brandstofnet.nl  
I:  brandstofnet.nl - ibc-tank.nl - dieseltankafvoeren.nl - AdBluetanks.nl - tank-slot.nl 

mailto:info@brandstofnet.nl
http://www.brandstofnet.nl/
http://ibc-tank.nl/
http://dieseltankafvoeren.nl/
http://adbluetanks.nl/
http://tank-slot.nl/
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Aanbiedersvoorwaarden BRL-K902/04-Tanksanering bovengrondse opslagtank(s) 

Reinigen en saneren (prijs per stuk) Aantal tanks 
HBO/dieseltank t/m 2.000 liter € 235,00 
HBO/dieseltank vanaf 2.001 t/m 5.000 liter € 325,00 
HBO/dieseltank vanaf > 5.001 prijsaanvraag 

(Eventuele) toeslagen: 

Kwaliteitscertificering 
De tanksanering wordt uitgevoerd conform de KIWA BRL richtlijn en certificatie. Voorafgaand aan de uitvoering van de tanksanering is de 
leverancier wettelijk verplicht een melding te verrichten aan het bevoegd gezag in het kader van de Wet Milieubeheer (WMB) en aan de 
certificerende instelling KIWA NV. Verder zal overleg/correspondentie worden gevoerd met het bevoegd gezag met betrekking tot de 
tanksanering. De door het bevoegd gezag gestelde aanvullende eisen dienen van te voren aan door opdrachtgever aan de leverancier 
schriftelijk gemeld te worden. Overige aan- en of opmerkingen van bevoegd gezag en eventueel daaruit voortvloeiende kosten zijn te allen 
tijde voor opdrachtgever. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de tanksanering / tankreiniging. De leverancier 
verzorgt de uitvoering van de sanering en ziet er op toe dat de werkzaamheden conform de geldende milieu hygiënische/veiligheidsnormen 
worden uitgevoerd. De uiteindelijke beslissingen worden genomen door de opdrachtgever. 

In onze prijsopgave zijn niet opgenomen: 
 Wachturen (maximaal 30 minuten per locatie), na 30 minuten geldt standaard tarief vacuümwagen € 100,00 per uur.
 Bodemonderzoek volgens NEN 5740.
 Milieukundige begeleiding door een onafhankelijk bureau.
 Werkzaamheden naar aanleiding van aanvullende eisen van het bevoegde gezag.
 Verkeersmaatregelen, werkvergunningen, parkeervergunningen of andere benodigde vergunningen.
 Civieltechnische werkzaamheden o.a. hak-, breek-, hijs- en sloopwerkzaamheden (bijv. overkappingen, demontage

brandstofinstallatie etc.) of zuig- en reinigingswerkzaamheden.
 Onvoorziene omstandigheden waardoor de kosten hoger worden (deze kosten komen op nacalculatie).

Uitgangspunten: 
 Voor aanmelden van afvoeren van uw tank(s), moet het aanvraagformulier volledig zijn ingevuld.
 Na retour ingevuld schriftelijk aanvraagformulier per e-mail of per post, volgt door de leverancier een gewenste ophaaldatum.
 De tanks worden, op route, ongereinigd gesaneerd of ter plaatse gereinigd, afhankelijk wat bij de leveranciers planning het

beste uitkomt.
 Tanks mogen niet door u verplaatst worden naar een andere (bedrijfs-)locatie i.v.m. geldige certificering.
 Ter plaatse van de tanks zijn geen kabels en leidingen aanwezig.
 De locatie dient vrij toegankelijk en goed begaanbaar te zijn voor het benodigde materieel, materieel dient naast de tank te

kunnen staan voor takel- en hijswerkzaamheden!
 Bij verontreiniging wordt overeenkomstig bepalingen KIWA het bevoegde gezag op de hoogte gebracht.
 De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ontstaan vanuit de reiniging en/of verwijdering

zoals verzakkingen in het bodemgestel of anderzijds aan infrastructuur zoals verharding, bestrating, percelen, opstallen,
opritten, beplanting, muren, gevels cq. bekabelingen etc.

Condities 
Prijzen gelden: in euro’s exclusief 21% B.T.W. 
Datum uitvoering: Planning in overleg. 
Betaling: binnen 14 dagen na factuurdatum, na ontvangst betaling worden de certificaten naar u verzonden. 
Werkzaamheden:    op uitvoering in 1 werkfase binnen normale arbeidstijden (07:00 – 18:00 uur). 
Geldigheid offerte: 1 maand na dagtekening 
Voorwaarden: Deze offerte wordt door Brandstofnet namens een nader te noemen aanbieder aan u aangeboden. Bij akkoord van 

deze offerte komt derhalve een overeenkomst tot stand tussen u en deze nader te noemen aanbieder. Naast 
bovenstaande voorwaarden zijn op de werkzaamheden de leveranciers voorwaarden van toepassing. 

Bij akkoord geeft u Brandstofnet toestemming om de door u ingevulde offerte door te sturen naar de betreffende aanbieder, waarna de 
aanbieder contact met u zult opnemen ter uitvoering van de overeenkomst. 

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest en zien uw bevestiging met belangstelling tegemoet. 

 1 Tanks dienen leeg te zijn, verwerkingskosten afvalstoffen olie-water-slib tot 100 kg zijn € 0,-.
 2 Tanks die gevuld of vol zijn, gelden verwerkingskosten afvalstoffen olie-water-slib meer dan 100 kg € 120,00 per ton, met 

minimale hoeveelheid van € 120,00 per afvalstroomnummer.
 Ledigen en/of overpompwerkzaamheden à € 100,00 per uur, indien blijkt dat de tank niet leeg is voor ongereinigd vervoer.
 Tanks waarin afgewerkte olie of motorolie of petroleum aanwezig is geweest, toeslag per tank € 60,00.
 Dubbelwandige tanks, toeslag per tank € 60,00.
 Ex grondtanks met bitumen afwerking, toeslag per tank € 50,00.
 Stortkosten kunststof tanks of kunststof lekbakken à € 175,00 per ton (minimale hoeveelheid van € 175,00 per afvalstroomnummer).
 Bij misrit (bijv. waarbij geen tank is aangetroffen) of verkeerde planning door opdrachtgevende partij wordt totaalprijs

+ administratiekosten doorberekend. (administratiekosten bedraagt € 65,-)
  Indien vooraf aan opdracht onjuiste informatie wordt verstrekt omtrent grootte van bovengrondse tanks, geldt extra toeslag van

€ 50,00 per 1000 ltr inhoud.
 Bijbehorende stalen lekbakken worden op verzoek gratis meegenomen, mits leeg en ruimte aanwezig op laadvoertuig.

http://dieseltankafvoeren.nl/algemene-verkoop-en-leveringsvoorwaarden-van-de-nader-te-noemen-aanbieder/
http://dieseltankafvoeren.nl/algemene-verkoop-en-leveringsvoorwaarden-van-de-nader-te-noemen-aanbieder/



