
 

 

 

Prijslijst groepsaankoop sanering stookolietanks Woonplus  

Laarne, Wetteren en Wichelen 

Alle prijzen zijn exclusief btw en omvatten het ledigen, reinigen en afvoeren van de tank en de 

tankinhoud (restant en reinigingswater tot 600 liter) naar een erkende verwerker, alsook het afleveren 

van alle verplichte attesten (een attest voor het reinigen en de buitengebruikstelling van de tank, een 

attest voor het verwerken van afvalstoffen door een erkend verwerker, desgevallend een attest dat de 

tank niet kon verwijderd worden of desgevallend een attest dat de verontreinigde grond naar een 

erkend verwerker werd afgevoerd).  

De voorwaarden gelden van 1 september 2021 t.e.m. 31 oktober 2021.  

Saneren ondergrondse tank (prijzen in euro exclusief BTW) 

 =< 3000 L 3001 L – 5000 L 5001 L – 10 000 L 

Reinigen en verwijderen  € 795 € 825 € 940 

Reinigen en opvullen met schuim  € 575 € 595 € 885 

Reinigen en opvullen met zand  € 845 € 890 € 1245 

 

Saneren bovengrondse tank (prijzen in euro exclusief BTW) 

 =< 3000 L 3001 L – 5000 L 5001 L – 10 000 L 

Enkel reinigen   € 275 € 275 € 380 

Reinigen en verwijderen  € 350 € 490 € 795 

Reinigen, versnijden en verwijderen tank  € 490 € 645 € 920 

 

Prijzen bijkomende werken (prijzen in euro exclusief BTW)  

 Eenheid Kostprijs 

Leveren aanvulgrond (teelaarde) + opvullen gat  €/m³ € 45 

Leveren aanvulgrond (zavel) + opvullen gat  €/m³ € 35 

Kostprijs verwijdering per bijkomende liter restant tank  €/l € 0,17 

Kostprijs verwijdering per liter over te pompen bruikbare 

brandstof  
€/l € 0,17 

Kostprijs afbreken gemetste put  €  € 108 

Kostprijs afvoeren puin gemetste put  €  € 45 

Kostprijs vrijmaken mangat  €/uur € 54 

Kostprijs afgraven en verwijderen van bijkomende 

verontreinigde grond rond de tank  

€/uur  

€/m³ 

€ 65 

(kraanwerken)  



€ 85 (afvoeren 

verontreinigde 

grond)  

Andere: transport en analyse kost  
 

Minimumfactuur: 

€ 950 

 

Betalingsvoorwaarden:  

 Termijn van betalen: 15 dagen  

 Geen voorschotfactuur  

 Geen korting bij contante betaling  

 Geldigheid individuele offerte: 30 dagen  

BTW tarief:  

 Voor saneringswerken geldt 21% BTW  

 Uitzonderingen waarbij het 6% BTW tarief wordt toegepast:  

o Vervanging stookolietank  

o Plaatsing aardgasketel  

o Volledige renovatie van de woning  

 


