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Acceptatietarieven per ton         per 1 oktober 2018 

Afvalsoort Prijs excl. 21% BTW Prijs incl. 21% BTW 

Bouw- en sloopafval gemengd herbruikbaar € 105,00 € 127,05 

Bedrijfsafval / bouw- en sloopafval niet-herbruikbaar € 150,00 € 181,50 

Schoon puin of schoon dakgrind € 12,50 € 15,13 

Dakgrind vervuild  € 62,50 € 75,63 

A-hout € 20,00 € 24,20 

B-hout € 75,00 € 90,75 

C-hout € 124,00 € 150,05 

Zachte puinsoorten gemengd  € 90,00 € 108,90 

Dakbedekkingsafval v.a. € 185,00 € 223,85 

Tuin- en plantsoenafval € 30,00 € 36,30 

Boomstobben € 30,00 € 36,30 

Asbesthoudende materialen (dubbel verpakt) € 138,00 € 166,98 

Isolatiemateriaal (glas-,steenwol EPS vuil) apart verpakt aangeleverd € 300,00 € 363,50 

Grond*/graszoden € 27,50 € 33,28 

Minimaal weegtarief per keer  €  8,27 €  10,00 
  *Grond particulieren schoon zonder analyse  
 

Afhaaltarieven per ton 
Producten/grondstoffen Prijs excl. 21% BTW Prijs incl. 21% BTW 

Compostgrond < 3 ton € 15,50  € 18,75 

Compostgrond >3 ton € 10,00  € 12,10 

Stopzand < 3 ton € 13,50  € 16,34 

Stopzand > 3 ton € 9,50  € 11,50 
     

Big bag 1m3 per stuk Product/grondstof Prijs excl. 21% BTW Prijs incl. 21% BTW 

 Compostgrond € 24,50 € 29,65 

Stopzand € 29,00 € 35,09 

     

Bezorgkosten 
Bezorgkosten  Prijs excl. 21% BTW Prijs incl. 21% BTW 

Bezorgkosten big-bag € 80,00 € 96,80 

Bezorgkosten 6-10 m3 container € 80,00 € 96,80 

Bezorgkosten 12-20 m3 container € 100,00 € 121,00 
 
 

Overige acceptatie- en afhaaltarieven of producten op aanvraag info@rcalkmaar.nl of telefonisch 072-5414171 

Bezorgkosten gelden voor Noord-Holland m.u.v. het Waddengebied  

Alle prijzen per ton geleverd of afgehaald Koelmalaan 55 Alkmaar (1812PR) 

Prijzen zijn geldend t/m 31 december 2018 
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AFVAL IN GOEDE BANEN GELEID 

Bij RCA staat men klaar voor het verwerken van uw verbouwings-, klus- en tuinafval. Alle voorkomende 

afvalsoorten worden geaccepteerd. Zowel bedrijven als particulieren kunnen alle afvalstromen dagelijks bij RCA 

gesorteerd dan wel ongesorteerd in de daarvoor bestemde vakken storten. Wanneer afval (vooraf) goed wordt 

gesorteerd, leidt dit tot een aanzienlijke vermindering van de milieubelasting en daarmee een financiële 

besparing voor u als klant. Ook is het ook mogelijk per afvalsoort aan te leveren. Dus alleen hout of schoon puin, 

waarvoor u het laagste tarief betaald. 

Bent u van plan een grote hoeveelheid afval te produceren? Bij RCA kunt u ook direct containers tegen gunstige 
tarieven bestellen of bijvoorbeeld uw eigen container laten ophalen en legen.  
 
GERECYCLEDE GRONDSTOFFEN 
 
Net als vorig jaar verkoopt RCA  diverse gerecyclede producten en grondstoffen voor uw klusprojecten. Hierbij 
kunt u denken aan compost of grond voor het aanleggen of opknappen van uw tuin, maar ook aan ophoogzand 
of strooizout in de winter. 
 
VOORDELEN OP EEN RIJTJE 

 

 Snelle en vriendelijke service (geen lange wachttijden) 

 Goede bereikbaarheid 

 Concurrerende tarieven 

 Gevarieerd en volledig aanbod  
 

 
ADRESGEGEVENS 
Koelmalaan 55 
1812 PR Alkmaar 
T 072 541 41 71 
F 072 540 29 91 
info@rcalkmaar.nl 
 

 
 
 
OPENINGSTIJDEN 
Werkdagen 07.00 - 17.00 uur 
Zaterdag 08.00 - 13.00 uur 
Zon- en feestdagen gesloten 
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All-in tarieven containers             per januari  2018 

 

Big bag 1m3 Afvalsoort Prijs excl. 21% BTW Prijs incl. 21% BTW 
 

 Bouw- en sloopafval € 107,44 € 130,00 

Schoon puin € 86,77 € 105,00 

Tuinafval € 86,77 € 105,00 

Container 4m3    

 

Bouw- en sloopafval € 185,95 € 225,00 

Schoon puin € 101,65 € 123,00 

Houtafval ** € 128,93 €            156,00 

Tuinafval € 114,88 € 139,00 

Grond* € 159,50 € 193,00 

Dakafval € 367,77 € 445,00 

Container 6m3    

 

Bouw- en sloopafval € 259,50 € 314,00 

Schoon puin € 115,70 € 140,00 

Houtafval** €          151,24 € 183,00 

Tuinafval € 147,93 € 179,00 

Grond* € 246,28 € 298,00 

Dakafval € 479,34 € 580,00 

Container 10m3    

 

Bouw- en sloopafval € 342,98 € 415,00 

Houtafval** €           188,43 € 228,00 

Tuinafval € 188,43 € 228,00 

Dakafval € 603,31 € 730,00 

Container 10m3G    

 

Bouw- en sloopafval € 347,11 € 420,00 

Houtafval € 190,08 € 230,00 

Tuinafval € 193,39 € 234,00 

Dakafval € 603,31 € 730,00 

 *Grond particulieren schoon zonder analyse  
** Exclusief verduurzaamd hout (als geteerde bielzen, gebeitste schuttingen) 
 

Containers te bestellen via info@rcalkmaar.nl of telefonisch 072-5414171  

Overige containerformaten en afvalstromen op aanvraag. 

Alle prijzen zijn inclusief brengen, ophalen, storten en 4 weken huur.  

Bij elke afvalsoort bepalen wat wel  of niet is toegestaan. Bij twijfel altijd contact opnemen om extra kosten te voorkomen.  

Containers mogen tot maximaal 20 cm boven de rand worden gevuld. Uitstekende delen zijn niet toegestaan.  
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