
Minicontainer reiniging in
Gemeente Albrandswaard

SPECIALE
'SANBIEDING;.
AANBIEDING;.
AANBIEDING!

MILIEU-VRIENDELUK REINIGEN VAN MINICONTAINERS

Speciaal in Gemeente Albrandswaard bieden wij sinds 1990,

particulieren de huis-aan-huis minicontainerreiniging aan op

abonnement basis. Ook in uw buurt rijdt onze speciale hogedruk

vrachtwagen rond, waarmee minicontainers onder hogedruk met

warmwater (65°) worden gereinigd. De reiniging vindt plaats nadat de

Gemeentelijke reinigingsdienst de minicontainer(s) heeft geleegd.

HEEFT U LAST VAN EEN VERVUILDE EN/OF ONAANGENAAM
RUIKENDE MINICONTAINER NAAST UW HUIS?

SLUIT DAN NU EEN VOORDELIG CONTRACT AF!
VOOR EEN KLEIN BEDRAG BENT U VOORTAAN VAN ALLE OVERLAST AF.

K.Onze reinigingsmethode:

• verwarmd water;

• iedere container wordt gereinigd met zuiver water (geen recyclage);

• er worden geen reinigingsmiddelen toegepast.

Indien u uw minicontainers optimaal gereinigd wilt hebben, vul dan de antwoordstrook op de achter-
zijde in en stuur deze naar onderstaand adres of mail deze naar: administratie@arcobedrijven.nl
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Wij werken voor (landelifkeflnzamel-, reinigingsbedrijven, (semi)overheid en de zakelijke markt op zowel
periodieke als éénmalige basis

Wilt u nadere informatie:
Arco Dienstverlening B.V. Industrieweg 4, 3161 GK RHOON. T. 010-5013797
E. info@arcobedrijven.nl W. www.arcobedrijven.nl

ISO 9001/VCA* gecertificeerd VtHB: ZH509283V1XX

Arco Dienstverlening B.V. is leverancier van diensten op het gebied van
machinale straatreiniging, containerreiniging, graffiti-verwijdering, inzamsling-
en transport met kraanwagens en verzorging van reinigingspersoneel



Voorwaarden reglement Arco Dienstverlening B.V
Hieronder leest u het reglement voor het reinigen van de minicontainer(s)

tikel
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar ingaande op de eerste dag van reiniging en wordt automatisch verlengd met een periode
van wederom 1 jaar, tenzij de overeenkomst tenminste twee maanden voor het einde van het lopende jaar wordt opgezegd. De reinigingskosten dienen bij
voortuitbetaling voor een periode van een jaar te worden voldaan. De overeenkomst is niet overdraagbaar naar nieuwe bewoners. Bij verhuizing buiten de

Gemeente -waar binnen deze aanbieding betrekking heeft- vindt geen terugbetaling plaats van de betaalde reinigingskosten.
Na betaling van de reinigingskosten ontstaat het recht op reiniging van de minicontainer(s).

Na betaling van de factuur plakt Arco Dienstverlening B.V. bij de eerstvolgende reinigingsbeurt een sticker op uw minicontainer(s) als bewijs van betaling/
lidmaatschap.

De minicontainer(s) moeten aan de openbare weg, op de plek staan waar normaal gesproken de Gemeentelijke reinigingsdienst de minicontainer(s) ledigt,
en op de afgesproken reinigingsdata worden aangeboden tot maximaal 19.00 uur. Tot dit tijdstip kan reiniging plaats vinden.
Artikel
Reiniging vindt alleen plaats op de door Arco Dienstverlening B.V. aangegeven kalenderdata, tenzij anders overeengekomen. Indien de minicontainer(s) niet
of een verkeerde kleur minicontainer(s) wordt aangeboden is Arco Dienstverlening B.V. ontslagen van haar verplichting om de minicontainer(s) die datum te
reinigen.

Artikel 5.
Arco Dienstverlening B.V. zal zoveel mogelijk de ophaaltijden van de Gemeentelijke reinigingsdienst volgen. Niet, of niet voldoende, door de reinigingsdienst
geleegde minicontainer(s) kunnen doorArco Dienstverlening B.V. niet gereinigd worden.
Artikel 6.
Arco Dienstverlening B.V behoeft het buiten haar schuld gebleven, niet kunnen reinigen van minicontainer(s) op een bepaalde katenderdatum niet te
compenseren door reiniging op een andere, niet van te voren, afgesproken datum.

Artikel 7.
Bovengenoemde geldt eveneens voor het geval er sprake is van overmacht aan de zijde van Arco Dienstverlening B.V., waaronder extreme weersomstandigheden

(strenge) vorst, zware storm, defect aan het reinigingsvoertuig waardoor reiniging in redelijkheid niet kan plaats vinden.
Artikel 8.
Kosten van de lidmaatschap sticker, voorArco Dienstverlening B.V. in verband met het omruilen van bestaande minicontainer(s) voor andere (kleinere/grotere)
minicontainer(s), komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen € 5,00 per sticker.

- Antwoordstrook -

Kruis de door u gewenste keuze aan:

D reiniging 1 x rest container (grijs) 1xper4weken € 53,30 per jaar*

D reiniging 1 x gft container (groen) 1 x per 4 weken € 53,30 per jaar*

D reiniging 1 x rest + 1 x gft container 1 x per 4 weken € 106,60 per jaar*

* bi] vooruitbetaling, u krijgt een jaarfactuur thuis gestuurd.

Naam (abonn.houder):

Postadres:

Postcode/plaats:

Telefoon:

E-mail:

Container-informatie:

Container locatie:

(omschrijving van de plaats/adres/hoek waar minicontainer(s) staan)

Containernummer*: rest (grijs)

* In het deksel staat een 6-cijferig nummer ingegraveerd.

Voorakkoord:

Containernummer*: gft (groen).

Datum: Handtekening:

(Naam (abonn.houder)
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