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VOORWAARDEN + PRIJZEN GROEPSAANKOOP SANERING 
STOOKOLIETANKS (CLUSTER ZUIDOOST: BALEN, DESSEL, 
GEEL, KASTERLEE, LAAKDAL, MEERHOUT, MOL, RETIE) 

Alle prijzen en voorwaarden zijn gegarandeerd voor offertes opgemaakt en ondertekend tot en met 
30/06/2022. U dient bij aankoop steeds te vermelden dat u meedoet aan de groepsaankoop sanering 
stookolietanks van IOK en de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Kasterlee, Laakdal, Meerhout, Mol, 
Retie. 

Hieronder vindt u een overzicht van de gekozen firma voor het saneren van stookolietanks. 

Om deel te nemen aan de groepsaankoop, dient u zelf deze firma te contacteren. Zij komen gratis en 
geheel vrijblijvend bij u thuis een offerte op maat opmaken.  

De firma  past de algemene prijzen en voorwaarden toe zoals weergegeven in dit document. Deze 
prijzen zijn enkel voor de onderdelen opgenomen in de groepsaankoop. De prijzen voor de 
tanksanering zijn incl. een attest van reinigen en verwijderen of opvullen, verwijderen en verwerken 
van restant reinigingswater en al het spuitwater en tot 250 liter slib. Alle prijzen zijn exclusief BTW. 

Opgelet: deze prijzen en voorwaarden zijn enkel geldig voor inwoners van de gemeenten die 
hierboven vermeld staan. (de werken dienen plaats te vinden binnen de grenzen van deze 
gemeenten).  

 

1 Contactgegevens + algemene voorwaarden gekozen firma 
tanksanering 

JNR technics  

Ambachtstraat 2  

3950 Bocholt 

089/77.13.88 

www.jnrtechnics.be/ 

info@jnrtechnics.be  

Voorschot 0% 

Betaling 30 dagen na uitvoering werken 

Tijd tussen goedkeuren offerte en aanvatten 
van werken: 2 weken.  

 

http://www.jnrtechnics.be/
mailto:info@jnrtechnics.be
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2 Saneren van tank  

2.1 Bovengrondse tank (in geheel af te voeren) 

Firma JNR technics 

≤ 3000 liter €250 

3001 - 4000 liter €250 

4001 - 5000 liter  €250 

5001 - 6000 liter €250 

6001 - 7000 liter €250 

 ≥ 7001 liter Op maat 

2.2 Bovengrondse tank demonteren 

Firma JNR technics 

≤ 3000 liter €610 

3001 - 4000 liter €720 

4001 - 5000 liter  €720 

5001 - 6000 liter €760 

6001 - 7000 liter €760 

 ≥ 7001 liter Op maat 

2.3 Ondergrondse tank verwijderen  

Firma JNR technics 

≤ 3000 liter €480 
 

3001 - 4000 liter €510 
 

4001 - 5000 liter  €540 
 

5001 - 6000 liter €540 
 

6001 - 7000 liter €540 

 ≥ 7001 liter Op maat 

2.4 Ondergrondse tank opvullen (zand) 

Firma JNR technics 

≤ 3000 liter €480 

3001 - 4000 liter €510 

4001 - 5000 liter  €540 

5001 - 6000 liter €540 

6001 - 7000 liter €540 
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 ≥ 7001 liter Op maat 

 

2.5 Ondergrondse tank opvullen (Biofill) 

Firma JNR technics 

≤ 3000 liter €580 

3001 - 4000 liter €640 

4001 - 5000 liter  €640 

5001 - 6000 liter €680 

6001 - 7000 liter €680 

 ≥ 7001 liter Op maat 

 

3 Verwijderen reeds gesaneerde tank  

Firma 
JNR technics 

(zand wordt ter plaatse achtergelaten) 

≤ 3000 liter €450 

3001 - 4000 liter €450 

4001 - 5000 liter  €450 

5001 - 6000 liter €450 

6001 - 7000 liter €450 

 ≥ 7001 liter Op maat  

4 Andere extra kosten 

Firma JNR technics  

meerprijs afbreken gemetselde 
put (€) 

€40 

meerprijs afvoeren puin 
gemetselde put (€) 

meerprijs openen mangat (€) 

bijkomende liter restant (€/l) tot 500L gratis, daarboven €0,12/L 

overpompen bruikbare brandstof 
(€/l) 

 

- a) op eigen perceel/buren 
(max. 40 lm) 

Gratis 

-     b) naar een andere 
locatie 

€45/manuur 

leveren teelaarde voortuin (€/m³) €30/m³ 
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leveren teelaarde achtertuin 
(€/m³) 

€30/m³ 

leveren zavel voortuin (€/m³) €30/m³ 

leveren zavel achtertuin (€/m³) €30/m³ 

Locatie niet bereikbaar met 
vrachtwagen 

Uurtarief met elektrische kruiwagen 

 

 

 

 


