
 

Opdrachtformulier inzameling restafval scheepvaart Haarlem 
 
Datum  

Huidige datum : ………………………………………………………………………………… 

Contactgegevens 

Voor + achternaam : ………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………… 

E-mailadres  : ………………………………………………………………………………… 

Aanlegplaats en ophaaldatum in Haarlem  

Straatnaam thv huisnr: ………………………………………………………………………………… 

Datum ophalen afval : ………………………………………………………………………………… 

1. Let op! Ontvangen wij uw opdracht vóór 12 uur, dan kunnen wij uw restafval (vanaf) de volgende werkdag ophalen. Ontvangen 
wij de opdracht na 12 uur, dan wordt dit een werkdag later. 

2. In verband met overlast is het niet toegestaan om afval op de kade aan te bieden. Op de aangegeven datum en tijd dient 
daarom een medewerker op het schip beschikbaar te zijn om het afval aan te bieden. 

 
Hoeveel zakken restafval biedt u aan:  
Vul hieronder het aantal zakken in 

      

□ ……… x zakken van 60 liter     / □….….. x zakken van 240 liter     

Factuuradres 

Bedrijfsnaam  : ………………………………………………………………………………… 

Adres   : ………………………………………………………………………………… 

Postcode en Plaats : ………………………………………………………………………………… 

KVKnr + plaats : ………………………………………………………………………………… 

Telefoon  : ………………………………………………………………………………… 

E-mailadres  : …………………………………………………………………………………  
De facturering vindt plaats na afloop van de kalendermaand.        
        
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden bedrijfsafval van toepassing. U kunt deze nalezen op de pagina 
Inzameling restafval scheepvaart.  

 
 
Handtekening: …………..…………..………………………………  (aanvrager gaat akkoord met de algemene voorwaarden) 

 
Scan het ingevulde formulier in en mail het naar: verkoop@spaarnelanden.nl 
 

Overige opmerkingen en voorwaarden: 
 

 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

 Het aangeboden afval wordt op basis van nacalculatie gefactureerd. 

 De inzamelmedewerker noteert de hoeveelheid afval en overhandigt een afschrift hiervan aan de opdrachtgever. 

 Deze overeenkomst betreft uitsluitend restafval. Het is niet toegestaan glas, karton en chemische en/of gevaarlijke stoffen bij het restafval 
aan te bieden. 

 Het restafval dient in gesloten 60 liter en/of 240 liter afvalzakken te worden aangeboden. 

 Vanwege overlast is het niet toegestaan om de afvalzakken vooraf op de kade aan te bieden. 

 Indien de opdracht op maandag t/m vrijdag voor 12:00 uur door verkoop@spaarnelanden.nl is ontvangen, kan deze de daaropvolgende 
werkdag (maandag t/m vrijdag) worden uitgevoerd. 

 De genoemde tarieven gelden uitsluitend voor opdrachten die uitgevoerd worden binnen reguliere werktijden (maandag t/m vrijdag tussen 
7:30 en 16:00 uur).  

 Bij uitvoering of uitloop van werkzaamheden buiten de reguliere werktijden worden meerkosten en toeslagen doorberekend. 
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