Brandstofnet

A: Voorstraat 54 | 3281 AV Numansdorp | T: 0186-78 52 68
KVK: 65273400 | BTW: NL136219500B01

Betreft: Aanbiedersvoorwaarden IBC keuring

Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van uw aanvraag bieden wij u hierbij graag namens een nog nader te noemen
aanbieder de bijgaande aanbiedersvoorwaarden voor het keuren van uw IBC tank.
Brandstofnet werkt alleen samen met bedrijven die volledig KIWA gecertificeerd zijn. Alle aanbieders
die wij vertegenwoordigen werken landelijk en zijn bovengemiddeld KIWA geaccrediteerd. Naast een
scherpe prijs van de aanbieders wordt er ook gekeken naar de kwaliteit, service en dienstverlening
van de aanbieders. U gaat een overeenkomst aan met een aanbieder waarvan de service en
dienstverlening tot in de puntjes is geregeld.
Brandstofnet benadrukt bij het bovenstaande dat zij optreedt namens de betreffende nader te
noemen aanbieder. Bij akkoord gaat u dus geen overeenkomst aan met Brandstofnet, maar met deze
nader te noemen aanbieder.
Indien u akkoord gaat, kunt u de aanvraag versturen.
Zodra u het formulier heeft ingevuld en het gehele document naar ons heeft teruggestuurd, dan zal er
vanuit de aanbieder spoedig contact met u worden opgenomen om een afspraak in te plannen voor
het uitvoeren van de tussen u en de aanbieder afgesloten overeenkomst.
Voor eventuele vragen, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.
Wij zien uw aanvraag graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Brandstofnet
T: 0186-78 52 68
A: Voorstraat 54 | 3281 AV | Numansdorp
E: info@brandstofnet.nl
I: brandstofnet.nl - ibc-tank.nl - dieseltankafvoeren.nl - AdBluetanks.nl - tank-slot.nl

Aanbiedersvoorwaarden IBC keuring
W ettelijke voorschriften en keuringen van I B C’s.

Heeft u een ibc in gebruik of heeft u onlangs een ibc aangeschaft waar u brandstoffen mee vervoert
of opslaat, vergeet dan niet dat deze ibc periodiek gekeurd moet worden.
Vanwege de internationale vervoersregelgeving VLG/ADR moeten de ibc’s om de 2½ jaar gekeurd
worden voor de ADR. Dit houdt in dat er een uitwendige inspectie met lekdichtheidsbeproeving
gedaan moet worden. Elke 5 jaar moet deze aangevuld worden met een inwendige inspectie.
Om de 2½ jaar moet de ibc Kiwa gekeurd worden (BRL-K744), dit is een visuele inspectie vanwege de
milieueisen uit de PGS30
Om de 15 jaar moet de ibc inwendig geïnspecteerd worden volgens de Kiwa BRL-K744, de tank moet
tijdens deze keuring helemaal leeg zijn.
Deze periodieke keuringen zijn wettelijk verplicht en worden voorzien van een keuringsdocument dat
bij de ibc aanwezig behoort te zijn.
Let op! Als uw ibc op een onderstel staat dan heeft u bij de juiste uitvoering daarvan een
verplaatsbare tank. Let er dan wel op dat de ibc er zonder gebruik van gereedschappen afgehaald kan
worden Is dit niet het geval dan bent u gebruiker van een tankwagen en valt u onder een andere
wetgeving.
Let op! Uw verzekeringsmaatschappij dekt mogelijk geen schades als er niet is voldaan aan de
wettelijke verplichte keuringen.
Is uw ibc aan bovengenoemde keuringen toe?
Prijzen keuring IBC
Netto

Artikel
Kiwa keur 2½ jaar + ADR 2½ jaarlijkse keur
Kiwa keur 2½ jaar + ADR 5 jaarlijkse keur
Kiwa keur 15 jaar + ADR 5 jaarlijkse keur

€ 195,50
€ 215,00
€ 255,00

Bij 3 of meer ibc’s op 1
locatie
€ 172,50
€ 195,50
Op aanvraag

De prijzen van de keuringen zijn inclusief reiskosten, uurloon en certificaten + KIWA
afdracht

Indien tijdens de keuring blijkt dat er extra werkzaamheden dienen te worden verricht, worden deze op basis van
nacalculatie berekend tegen het geldende uurtarief
Eventuele extra kosten naar aanleiding van de keuring
Uurloon keurmeester/monteur bij reparatie ed.
€ 65
Indien de tank gereinigd dient te worden gaat dit tegen het
€ 65
uurtarief
Vervangende materialen, typeplaten en logboeken
Indien vervangen op nacalculatie
Bij bepaalde afwijkende typen IBC die moeilijker toegankelijk zijn wordt de extra tijd op basis van het uurtarief
berekend. Doe bij twijfel over uw tanktype navraag hierover.
Wij nemen geen afval/restproduct mee. Bij een 15-jaarlijkse keuring moet er bij u een groot vat of
shampoocontainer beschikbaar zijn waarin het afval/restproduct opgevangen kan worden.

•
•

Prijzen zijn exclusief btw en vervangende materialen of meerwerk
Typefouten en/of wijzigingen zijn nadrukkelijk voorbehouden.

Leveranciersvoorwaarden:
Deze offerte wordt door Brandstofnet namens een nader te noemen aanbieder aan u aangeboden. Bij
akkoord van deze offerte komt derhalve een overeenkomst tot stand tussen u en deze nader te
noemen aanbieder. De bovenbeschreven voorwaarden zijn hierop van toepassing.
Prijzen:
Levertijd:
Levering:
Betaling:

netto, exclusief BTW.
In overleg met u.
In Nederland (excl. wadden eilanden)
Aan leverancier 14 dagen netto na factuur.

