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Tarieven GroeneWaarden 
Geldig met ingang van 1 januari 2021 

 

Basistarieven inname per ton 

 Product Geleverd  Afgehaald  

 Groenafval (> 2.500 kg) € 18,50  € 18,50 Excl. transport 

 Blad (> 2.500 kg)1 € 18,50  € 18,50 Excl. transport 

 Stobben (> 2.500 kg) € 16,50  € 16,50 Excl. transport 

 Groenafval en/of stobben (≤ 2.500 kg) € 25,00  € 18,50 Excl. transport 

 Blad (≤ 2.500 kg) € 25,00  € 18,50 Excl. transport 

 Schone takken2  € 10,00  € 0,00 Excl. transport 

 Stamhout3  € 0,00  - € 10,00 Excl. transport 

 Fijne houtchips4 - € 10,00  - € 10,00 Excl. transport 

 Grove houtchips - € 15,00  Op aanvraag5  

      
Basistarieven afgifte per ton 

 Product Geleverd  Afgehaald  

 Houtchips  (> 2.500 kg) Op aanvraag  € 30,00  

 Houtchips  (≤ 2.500 kg) Op aanvraag  € 45,00  

 Zeefgrond (AW2000)6 Op aanvraag  €   2,00  

 
Bij vragen over de tarieven of over de afgifte van zeefgrond kunt u contact opnemen met Annewil Hooijer; a.hooijer@hooijer.nl 
/ 06-34278883. 
 
Kleinschaligheidstoeslag  
Bij het storten van reststromen op GroeneWaarden kunt u ervoor kiezen direct op locatie te betalen. U kunt pinnen of contant 
betalen. Vanwege de relatief hoge administratiekosten bij de facturering van kleine vrachten wordt vanaf 1 januari 2021 voor 
vrachten die niet direct bij levering betaald worden een minimum van € 12,50 per vracht in rekening gebracht. Deze toeslag 
geldt niet voor leveringen die direct aan de weegbrug betaald worden. 
 
 

 
1 Blad kan slechts apart aangeboden worden. Het gemengde groenafval mag in totaal maximaal 30 gewichts-% snel composterende 
bestanddelen (waaronder ook blad valt) bevatten.  Bij overschrijding van deze norm kan de vracht afgekeurd worden.  
 
2 Schone takken kunnen alleen als zodanig ingenomen worden als het materiaal rechtstreeks versnipperd kan worden. Als het 
materiaal hier te fijn voor is wordt het als groenafval ingenomen.   
 
3 Voor stamhout geldt dat de hele vracht een lengte van ten minste 1 meter dient te hebben om als stamhout ingenomen te kunnen 
worden. Indien niet aan dit criterium voldaan wordt zal het materiaal ingenomen worden als schone takken. 
 
4 In geval van levering van houtchips bepaalt de acceptant/weegmeester op GroeneWaarden, overeenkomstig het geldende 
‘Acceptatieprotocol GroeneWaarden’, of de aangeboden vracht geaccepteerd wordt als grove houtchips of fijne houtchips.  
 
5 In geval van het ophalen van grove houtchips zal doorgaans een vergoeding rond de € 15 per ton worden gegeven, afhankelijk van 
de kwaliteit, kwantiteit en bereikbaarheid van de chips. In overleg kan ook gekozen worden voor een tarief per ton inclusief transport. 
 
6 Voor afgifte van meer dan 50 m3 zeefgrond dient een melding gedaan te worden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Hooijer kan 
deze verzorgen op aanlevering van de benodigde gegevens door de afnemer. Proefvrachten van minder van 50m3 hoeven niet vooraf 
aangemeld te worden. Wel moet bij afhalen het adres van toepassing opgegeven worden. Op elk adres kan slechts één proefvracht 
toegepast worden. 
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Weging 
Wegingen voor derden worden uitgevoerd tegen een tarief van € 10,- per weging. Wij verzoeken u vriendelijk wegingen direct 
af te rekenen. 
 
Afvalstroomnummers 
Voor leveringen die gedaan worden met BE-voertuigen is het invullen van een begeleidingsbrief niet nodig. Voor 
landbouwverkeer en zwaar verkeer is het wel noodzakelijk dat u een begeleidingsbrief met gelding afvalstroomnummer 
overhandigt bij levering. Wij verkopen blanco begeleidingsbrieven voor € 5,- per set van 10 stuks. Deze kunnen alleen direct 
bij de weegmeester afgerekend worden. Voor het aanvragen van een afvalstroomnummer kunt u contact opnemen met Dirk 
Hoogakker; groenewaarden@hooijer.nl / 06-22200157.  
 
Transport 
Voor het ophalen van groenstromen worden in principe de transportkosten op urenbasis in rekening gebracht. Hierbij worden 
de volgende tarieven aangehouden: 
- Motorwagen + kraan   € 87,50 per uur  

- Motorwagen + aanhanger + kraan  € 92,50 per uur 

- Walking Floor    € 72,50 per uur 

 
Voor het inplannen van transport kunt u contact opnemen met Lars Onderwater; l.onderwater@hooijer.nl / 06-51447339. 
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