
 

 
 

 
 

 

 
 
Groepsactie stookolietanksanering - Prijslijst 
 
Onderstaande prijzen zijn geldig van 18 mei 2020 tot en met 31 mei 2021. 
 

Verwijderen van een ondergrondse tank (prijzen in euro excl. BTW). 

  (in liter) <3000 3000 – 
4999 

5000 – 
7000 

7000 – 
10000 

1.1. Verwijderen van tank 620 670 710 860 

1.2. Verwijderen en verwerken resterende 
olie in tank inbegrepen in prijs (in liter) tot 1000l tot 1000l tot 1000l tot 1000l 

1.3. Leveren van zwarte aanvulgrond 
(bovenste 60 cm) en opvullen gat 45 75 95 115 

1.4. Leveren van aanvulgrond (zand) en 
opvullen gat 45 75 95 115 

1.5. Totaal bedrag met zwarte aanvulgrond 665 745 805 975 

1.6. Totaal bedrag + zand als aanvulgrond 665 745 805 975 

Opvullen van een ondergrondse tank met groevezand (prijzen in euro excl. 
BTW). 

  (in liter) <3000 3000 – 
4999 

5000 – 
7000 

7000 – 
10000 

1.7. Opvullen van tank 610 610 690 850 

1.8. 
Verwijderen en verwerken resterende 
olie in tank inbegrepen in prijs (in liter) tot 1000l tot 1000l tot 1000l tot 1000l 

Opvullen van een ondergrondse tank met PUR-schuim (prijzen in euro excl. 
BTW). 

  (in liter) <3000 3000 – 
4999 

5000 – 
7000 

7000 – 
10000 

1.9. Opvullen van tank in tuin 525 525 605 785 

1.10. Opvullen van tank in woning 525 525 605 785 

1.11. 
Verwijderen en verwerken resterende 
olie in tank inbegrepen in prijs (in liter) tot 1000l tot 1000l tot 1000l tot 1000l 
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Verwijderen van een bovengrondse tank (prijzen in euro excl. BTW). 

  (in liter) <3000 3000 – 
4999 

5000 – 
7000 

7000 – 
10000 

1.12. 
Bovengrondse tank in zijn geheel 
verwijderen 350 525 645 795 

1.13. Bovengrondse tank versnijden en 
verwijderen 525 545 645 795 

1.14. Verwijderen en verwerken resterende 
olie in tank inbegrepen in prijs (in liters) tot 1000l tot 1000l tot 1000l tot 1000l 

 

Voorafgaandelijk plaatsbezoek door erkend 
stookolietanktechnicus inclusief verplaatsingskosten Geen meerkost 

Kostprijs verwijdering per bijkomende liter stookolie/slib? 0,17 euro/l (excl BTW)  
vanaf 1000l 

Kostprijs afbreken gemetste put 55 euro (excl BTW) 

Kostprijs afvoeren puin gemetste put Geen meerkost 

Kostprijsvermindering bij zelf openen mangat 15 euro (excl BTW) 

Kostprijs verpompen resterende stookolie naar een andere 
opslagtank op eigen perceel 95 euro (excl BTW) 

 


