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Bevestiging inbreng Deense container onderstellen 2018 

 

 

Bedrijfsnaam: 

 

 

 

 

Adres: 

 

 

 

 

Postcode + Plaats: 

 

 

 

 

Land: 

 

 

 

 

Contactpersoon: 

 

 

 

 

Telefoonnummer: 

 

 

 

 

Emailadres: 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u al relatie van Container Centralen? 

 

 

Ja / Nee 

 

Klantnummer: 

 

 

 

Hoeveel containers wilt u inbrengen in de CC Pool: 

 

 

 

 

 

Hoeveel containers hiervan bevatten al een metalen CC-label: 
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Voorwaarden 

Nadat Container Centralen dit ingevulde en ondertekende 

formulier heeft ontvangen, ontvangt u van ons een 

servicecontract met een factuur. Nadat de factuur is voldaan 

en het getekende contract door ons is ontvangen sturen wij u 

de RFID-tags toe. De RFID-tags die u van ons ontvangt zijn 

geregistreerd op uw bedrijfsnaam (klantnaam). Deze RFID-

tags dient u zelf volgens de CC-richtlijnen op pagina 3 aan de 

in te brengen containers te bevestigen. Hiermee stelt 

Container Centralen u als bedrijf verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van de ingebrachte containers. Indien bij een depot 

of in een repair-shop blijkt dat een ingebrachte container niet 

voldoet aan de gestelde minimale kwaliteit van één van de 

kwaliteitseisen, zal Container Centralen gerechtigd zijn € 30 

per container in rekening te brengen. Deze factuur dient na 

ontvangst per omgaande door u te worden betaald.  

 

Indien u containers inbrengt zonder de vereiste CC-metalen 

plaat dan ontvangt u van ons een groen zegel met een uniek 

identificatienummer.  Dit bevestigt u boven de RFID-tag aan 

het ijzeren frame van de container. Containers met dit groene 

zegel dienen bij een CC-depot te worden omgeruild voor een 

CC-container met CC-metalen plaat. Container Centralen 

vervangt deze groene zegel door een nieuwe CC-metalen 

plaat. 

 

Middels ondertekening verklaar ik akkoord te gaan met alle 

op deze pagina vermelde voorwaarden (incl. actie- en extra 

contractvoorwaarden) voor het inbrengen van containers in 

het CC Container Systeem, op de hoogte te zijn van de 

gestelde kwaliteitseisen aan een container, de tarieven voor 

het inbrengen van een container in de CC Pool en geldende 

Algemene voorwaarden Container Centralen. 

Handtekening:  

Naam: _______________________________________ 

Plaats: _______________________________________  

Datum:  ______________________ 

 

 

Actie- en extra 

contractvoorwaarden: 

Deze actie geldt enkel en alleen 

voor containers ingebracht in 

aanvulling op reeds bestaande 

contracten.  

Als referentieniveau zullen de 

containeraantallen gelden 

welke op de datum van 

ondertekening van dit formulier 

op enige manier onder contract 

staan bij Container Centralen. 

Indien de containeraantallen 

onder contract bij CC 

teruggebracht worden, zullen 

als eerste de aantallen 

containers welke onder deze 

actie ingebracht zijn, worden 

gereduceerd.  

De initiële contractperiode 

bedraagt vijf jaar. Indien er 

voortijdig gereduceerd of 

beëindigd wordt, zal de 

resterende poolfee (€ 4,42 per 

jaar) voor het overeenkomstige 

deel per direct opeisbaar zijn.  

Eenmalige inbrengtarieven: 

Aantal 

containers* 

Tarief per 

container 

1 – 25 € 12 

26 – 100 € 10 

101 – 1.000 € 8 

> 1.000 € 6 

*Poolfee per container is € 4,42 

per jaar excl. platenreparatie 

 

Kwaliteitseisen ingebrachte 

Deense container: 

1. Gewicht onderstel: 15 - 23 

kg (excl. stangen) 

2. Haak aan de zijde van de 

zwenkwielen 

3. Afmetingen: 1350 mm x 

565 mm 
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Containers met CC-metalen plaat  

 

 

Containers zonder CC-metalen plaat 

 

 


