
 

VOORZIENINGEN-PRIJSLIJST 2020 
 

 
Dranghekken 

 
Prijs (excl. B.T.W.)  
transport door 
gemeente 
 

 
Prijs (excl. B.T.W.)  
dranghekken 

 
Opmerkingen 

1 t/m 20 stuks 
1 t/m 40 stuks 
 
Voor elke 40 meer, 
geldt + € 192,00 

€    181,50 
€    192,00 
 
 

De huur van de 
dranghekken is 
gratis. Bij zelf 
ophalen en terug 
brengen van de 
dranghekken, 
worden er dus geen 
kosten in rekening 
gebracht.  
 

De organisatie is zelf verantwoordelijk voor het 
laden/lossen bij eigen transport. Het is daarom 
raadzaam om met meerdere personen de hekken te 
komen laden en te lossen.   
 
De hekken moeten op dezelfde wijze worden 
teruggebracht zoals ze opgehaald zijn. Per 20 stuks 
verpakt en met spanband. Zijn de hekken niet volgens 
voorschrift teruggebracht (bijvoorbeeld niet juist 
verpakt, beschadigd of zijn er spanbanden zoek) dan 
worden de kosten voor het herstel aan de organisator in 
rekening gebracht.  
 
Voordat de hekken worden opgehaald maakt de 
organisatie een telefonische afspraak met de 
locatiebeheerder van de gemeentewerf aan de 
Hermelijnweg om een tijd in te plannen. U spreekt dan 
bij het ophalen ook af wanneer u de hekken weer 
terugbrengt. Degene die hekken ophaalt  of terugbrengt 
meldt zich vooraf altijd eerst bij de locatiebeheerder. 
Telefoonnummer  locatiebeheerder gemeentewerf: 
(076) 502 41 51. 
Tijden van ophalen en brengen: op werkdagen tussen  
08:30 en 11:00 uur en tussen 13:30 en 15:30 uur. 
 

 
Afvalcontainers 

 
Prijs (excl. B.T.W.)  
transport door 
gemeente 
 

 
Prijs (excl. B.T.W.)  
afvalcontainers 

 
Opmerkingen 

Per 15 stuks 
 
Voor elke 15 meer, 
geldt + € 181,50 

€   181,50  
  
 

€8,50 per container 
 

Om de containers van binnen schoon te houden worden  
plastic zakken meegegeven.  Het laden en lossen van de 
containers dient bij eigen transport zelf gedaan te 
worden.  
 
Ophalen containers? 
Belt u hiervoor met de locatiebeheerder van de 
gemeentewerf (Hermelijnweg). Telefoonnummer is 076-
50 24151 Er wordt tijd ingepland. U spreekt dan bij het 
ophalen ook af wanneer u de containers weer 
terugbrengt. Degene die containers ophaalt/ 
terugbrengt meldt zich vooraf altijd eerst bij de 
locatiebeheerder. Telefoonnummer  locatiebeheerder 
gemeentewerf: (076) 502 41 51. 
Tijden van ophalen en brengen: op werkdagen tussen  
08:30 en 11:00 uur en tussen 13:30 en 15:30 uur. 

   



 
Overige voorzieningen 

 
Prijs  (incl. B.T.W.) 
 
 

 
Opmerkingen 

Elektraverbruik 
Voedingskabel/verdeelkast  
 
Waterverbruik 
Waterverdeelstuk/waterslang 
 
Tijdelijke verkeersmaatregelen 
 
Rubber afdekmatten 
 
Vlaggenmasten 
 
Boombakken/banken Raadhuisplein/plein 
Markt verplaatsen door organisatie zelf 
 
Boombakken/banken Raadhuisplein/plein 
Markt verplaatsen door gemeente 
 
Moeierboom afschermen 
 
Fietsenrekken verwijderen door organisatie 
zelf 
 
Fietsenrekken verwijderen door gemeente 

€ 0,23 per kwh 
Gratis 
 
€ 1,30 per m³ 
Gratis 
 
Gratis 
 
Gratis 
 
Gratis 
 
Gratis 
 
 
€ 64,00 
 
 
Gratis 
 
Gratis 
 
 
€ 57,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien aanwezig en mits zelf opgehaald en 
teruggebracht. Bij verzoek tot transport worden de 
kosten bij de organisatie in rekening gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
Verwijdering en terugplaatsing van de fietsenrekken 
wordt door de organisatie zelf gedaan, mits het in 
overleg met de afdeling Beheer & Realisatie plaatsvindt. 
Bij verzoek tot verwijdering en plaatsing aan de 
gemeente worden de kosten bij de organisatie in 
rekening gebracht. 

 
 

 
 

 

 

 


