
Algemeene Voorwaarden  Containerreiniging 

1; Direct naar de aanmelding verwerken wij alle gegevens en zetten het contract in werking. 

 

2; Opdrachtgever ontvangt per post een kalender met de geplande reinigingsbeurten en een 

    sticker met instructie waar deze op de container geplakt dient te worden. 

 

3; De betaling geschied 1 x per jaar vooraf, de bedragen worden aangepast al naar gelang van 

    het aantal nog te verrichten reinigingsbeurten in het aanmeldingsjaar. 

 

4; Elk jaar in December ontvangt opdrachtgever een factuur en een nieuwe kalender voor het 

    volgende jaar. 

5; Opzeggingen/ Verhuizingen of anders dient u schriftelijk 30 dagen vooraf kenbaar te maken. 

5a; Klant verwijdert stikkers bij einde contract anders brengen wij reinigingen in rekening. 

 

6; Uitzonderingen; 

    Bij onwerkbaar weer  zoals vorst,sneeuw,storm en weeralarm voeren wij geen reinigingen uit 

    i.v.m verkeersveiligheid. Deze komen te vervallen en geldt geen recht op restitutie van het   

    abonnementsgeld. 

    Als de container niet goed of geheel niet is geleegd kunnen wij deze niet reinigen derhalve stellen 

    wij ons hiervoor ook niet aansprakelijk . Wij maken dit kenbaar middels een brief tussen de   

    containerdeksel.   

 

7; Reiniging; 

    Controleer op de dag van de reiniging of de sticker op de container  aanwezig is. 

    ( Let wel geen sticker geen reiniging)  

    Neem direct contact op als de sticker verloren is gegaan wij zorgen dan direct voor een nieuwe. 

    Opdrachtgever plaatst de container in de juist opgegeven straat. 

    Op de dag van de reiniging laat opdrachtgever de container tot deze is gereinigd staan. 

   

8; Veiligheid en Milieu vereisten;     

 Vet,oliën,chemisch afval, kattengrind en dierenuitwerpselen niet los in de container werpen. 

 Chemisch afval dient u zelf te ontzorgen bij u gemeente . 

 Vet ,oliën,kattengrind en dierlijke uitwerpselen in een krant of aparte vuilniszak in de container 

werpen. 

 Frituurvet en oliën los in u container worden niet verwijdert door ons . Wij maken dit kenbaar 

middels een brief tussen de containerdeksel.    

 Wij letten hier nauwkeurig op omdat onze apparatuur hiervan defect raakt en wij  

        ook gevaar lopen op letsel en ziekte.  

 

9; Slotbepalingen; 

     Wij zijn VCA opgeleid dat wil zeggen dat wij bekent zijn met arbo-milieu en veiligheidseisen en ons  

     hieraan houden.   

     Wij behouden het recht door het niet naleven van de gestelde  voorwaarden u container niet te  

     reinigen. 


