
 

 
 
 
Algemene leveringsvoorwaarde van Loonbedrijf W. 
Uitbeijerse voor rolcontainers en de 6 m3 en 12m3. 
 
Risico “verhuurde of ten leen gegeven” containers: 
Het risico van  de verhuurde of ten leen gegeven containers 
berust geheel bij de huurder. De kosten voor herstel of 
vervanging van het gehuurde/ten leen gegeven komen voor 
de rekening van de huurder. 
Bij het einde van de overeenkomst dient u de containers in 
goede staat en zonder beschadiging, ordelijk en schoon op 
te leveren. Bij gebreke zijn de herstel- en of 
reinigingskosten voor rekening van de huurder.   
 
Bereikbaarheid containers: 
Zowel de rolcontainers als de 6 en 12 m3 containers moeten 
goed te bereiken zijn. 
De 6 en 12m3 graag op een plek waar ze goed wisselbaar 
zijn, bijvoorbeeld  een nieuwe container neerzetten en de 
volle meenemen,  of 1 ruime plek zodat we de lege 
container op de plek van de volle kunnen zetten. 
Met een verharde en/of niet verzakte ondergrond zodat de 
vrachtauto stabiel kan blijven staan tijdens het wisselen 
(door het zware gewicht van de containers gebeurt het nog 
wel eens dat de auto wat scheef zakt). 
En om de containers heen moet er goed te lopen zijn, 
zonder dat we over dingen moeten heen klimmen.  
 
Veder mogen de 6 en 12m3 containers niet door de klant 
zelf  worden verplaatst zonder onze toestemming, omdat 
hier ongewenste situaties door kunnen ontstaan. 
Wordt dit wel gedaan, zullen de kosten die door ons 
gemaakt zullen  worden, om de container weer op een 
acceptabele plek  neer te zetten, bij de klant in rekening 
worden  gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer acceptatie volle (rol)container: 
Bij de rolcontainers:  
Het deksel moet nog zo goed als dicht geklapt zijn. 
Het afval mag niet buiten de rolcontainer uitsteken, wordt 
dit wel gedaan, wordt het extra afval eruit gegooid of wordt 
de rolcontainer niet geleegd. 
Het transport voor het heen en weer rijden wordt dan 
echter wel in rekening gebracht. 
 
De rolcontainers dienen aangeboden te worden op een 
plek die goed te bereiken is voor een 
vuilniswagen/vrachtauto . 
 
Bij de 6 en 12 m3 containers: 
Omdat wij de containers moeten afdekken met een net, 
mogen ze niet te hoog worden geladen (wij moeten er nog 
overheen kunnen klimmen), en van de achterkant niet te 
veel uitsteken (hier past het netje niet overheen). 
Is de container niet goed te pakken omdat er spullen in de 
weg staan of onacceptabel geladen, wordt de container 
niet meegenomen. 
Max 20 cm boven de rand geladen anders worden er extra 
kosten in rekening gebracht. 
Het transport voor het heen en weer rijden wordt dan 
echter wel in rekening gebracht. 
 
De aanhaak haken op de zijkant van de containers moeten 
vrij blijven. 
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