
                    

 
  Vanaf 1 maart 2016 gelden de volgende tarieven voor onze locaties Siriusstraat 35 & 15 te Tilburg. 

 

Acceptatietarieven 

 

Asfalt 

Asfalt schollen niet teerhoudend (met schriftelijke verklaring) € 10,50 per ton 
Asfalt niet teerhoudend frees (met schriftelijke verklaring) €   8,00  per ton 
Asfalt niet teerhoudend vervuild (met schriftelijke verklaring) € 17,50 per ton 
Teerhoudend freesasfalt  € 33,50 per ton 
Teerhoudend asfalt schollen   € 33,50 per ton 
 
Puin 

Zuiver puin < 100x100x10 cm en < 5% afval, grond e.d. €   3,50 per ton 
Zuiver puin > 100x100x10 cm en < 5% afval, grond e.d.                                                                    €        6,00  per ton 
Puin met grond tot ≤ 50%  €   7,00 per ton 
Zuiver puin > 100x100x10 gewapend  €   9,00 per ton 
Puin > 5% afval   €   Op aanvraag 
Puin met (hechtgebonden) asbesthoudende materialen €   Op aanvraag 
 
Grond (conform protocol BRL 9335-1) 

Grond AW 2000, Wonen en Industrie  0% verontreiniging €   9,00 per ton 
Grond AW 2000, Wonen en Industrie  met puin < 10% € 10,00 per ton 
Grond AW 2000, Wonen en Industrie  met wortels / zoden < 10% € 11,00 per ton 
Grond AW 2000, Wonen en Industrie  met afval < 5%  € 15,00 per ton 
 
Diversen 

Veegzand  € 30,00 per ton 

 

Afhaaltarieven     

 

Menggranulaat  

Menggranulaat 0/31,5 mm (NL BSB prod.cert obv BRL 2506) €   3,75 per ton 
Hydr. menggranulaat 0/45 mm (NL BSB prod.cert obv BRL 2506) €   6,00 per ton 
Menggranulaat 4/31,5 mm (NL BSB prod.cert obv BRL 2506) €   6,50 per ton 
Menggranulaat 0/20 mm (NL BSB prod.cert obv BRL 2506) €   7,50 per ton  
Menggranulaat 4/10 mm (NL BSB prod.cert obv BRL 2506) €    7,50 per ton 
 
Zand  

Zand voor ophoging (incl. rapportage AP04) €   5,50  per ton 
Zand voor zandbed (incl. rapportage AP04) €   6,50 per ton 
Straatzand (zeezand) (NL BSB prod cert obv BRL 9313) €   6,90 per ton 
Drainage zand (NL BSB prod cert obv BRL 9313) €   6,90 per ton 
Brekerzand (NL BSB prod cert obv BRL 9321) € 22,50 per ton 
Metselzand (prod cert obv BRL 2502) € 12,65 per ton 
Zeefzand 0-4 mm (NL BSB prod.cert obv BRL 2506) €   7,50 per ton 
Bomenzand  (NL BSB prod cert obv BRL 9335-4) €  27,50 per ton  
Moraine split 2-5 mm ( NL BSB prod cert obv BRL 9321) € 24,85 per ton 
(meerprijs levering in Bigbags)  € 20,00  per stuk
   
Grond (conform protocol BRL 9335-4) 

Teelaarde 2-4% o.s. (NL BSB prod cert obv BRL 9335-4) €   6,00 per ton 
Teelaarde 4-7% o.s. (NL BSB prod cert obv BRL 9335-4) € 11,00 per ton 
 
Samengestelde mengsels 
Samengestelde grond/zandmengsels volgens BRL 9335-4 €   Op aanvraag 
(Artikelen conform protocol BRL 9335-4 voldoen aan achtergrondwaarde en zijn daarmee vrij toepasbaar.) 

 


