ALGEMENE VOORWAARDEN
BSA-zak
(bouw- en sloopafval)

inhoud 1 m³
prijs € 145,00 incl. B.T.W.

Toepassing
Uitsluitend bestemd voor bouw- en sloopafval:
isolatiemateriaal
alle houtsoorten al dan niet behandeld
papier/karton
kunststoffen (PVC) – folie
metalen
gips, gibo en gasbeton
verrot hout, zaagsel

Afzetgebied
gemeente Montferland
gemeente Doetinchem
gemeente Oude IJsselstreek
De Liemers
Overige plaatsen in overleg

Levering
Bleekman Beek B.V. levert aan particulieren en bedrijven in het afzetgebied gemeente Montferland, gemeente
Doetinchem, gemeente Oude IJsselstreek en De Liemers. Woont u niet in deze regio, neemt u dan telefonisch
contact met ons op over de mogelijkheden.
Nadat u de BSA-(bouw- en sloopafval)zak heeft besteld én betaald, kunt u deze bij ons afhalen, of wij kunnen
deze per post aan u zenden (bijdrage portokosten € 7,50). Indien het afhaaladres van de volle BSA-zak afwijkt
van het postadres dient u dit vooraf duidelijk aan te geven.
Vanaf de datum van levering heeft u maximaal 1 maand de tijd om uw bouw- en sloopafvalzak voor retour aan te
bieden. Na deze periode vervalt het recht op ophaling van de bouw- en sloopafvalzak.

Belading bouw- en sloopafvalzak
De inhoud van de bouw- en sloopafvalzak mag niet boven de rand van de BSA-zak uitkomen. Bij overschrijding
hiervan zal de bouw- en sloopafvalzak niet worden afgevoerd, en worden extra kosten in rekening gebracht.

Uitgesloten materialen
Voor de BSA-zak geldt dat de volgende materialen zijn uitgesloten:
al het overige afval, behalve de materialen zoals hierboven genoemd bij het punt”Toepassing”.
Indien deze materialen bij de inzameling van de BSA-zak door de chauffeur worden aangetroffen, zal hij de BSAzak niet afvoeren en dient u de materialen die niet in de BSA-zak thuishoren te verwijderen.
Indien na acceptatie van de BSA-zak op de locatie van de puinrecycling blijkt dat het afval niet aan de
voorwaarden voldoet, zal een terugmelding plaatsvinden naar u en dient u de extra gemaakte kosten te betalen.
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Aanbieden volle Bouw- en sloopafvalzak
Na telefonisch contact met onze planning wordt de volle zak met bouw- en sloopafval bij u opgehaald. Wij
streven er binnen ons afzetgebied altijd naar dit binnen 3 werkdagen te doen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan
ontvangt u van ons bericht.
Bij het ophalen van de BSA-zak dient de locatie vrij te zijn van obstakels en toegankelijk voor een vrachtwagen.
De reikwijdte van de kraan is circa 5 meter buiten de vrachtwagen. Houdt er hierbij rekening mee dat de
vrachtwagen niet op de stoep mag komen (dus tel deze meters mee!). Tevens dient u rekening te houden met de
hoogte/ruimte boven de BSA-zak, denk aan carport, bomen, straatverlichting, etc..

Locale wetgeving
Per gemeente verschillen de bepalingen voor het plaatsen van een BSA-zak. U als klant bent zelf verantwoordelijk
voor eventuele aanvragen van vergunningen en verplichtingen van de BSA-zak. Eventuele bekeuringen voor het
onwettig plaatsen van de BSA-zak is voor uw eigen rekening, en kan niet verhaald worden op Bleekman Beek
B.V..

Aansprakelijkheid
U als klant bent zelf verantwoordelijk voor juiste belading en plaatsing van de BSA-zak. U dient er zelf zorg voor
te dragen dat de BSA-zak niet kan omvallen en/of verzakken. Bleekman Beek B.V. is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor schade en/of ongelukken die zich voordoen bij het gebruik van de BSA-zak.
Door aankoop van onze BSA-zak verklaart u akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden.

Bleekman Beek B.V.
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