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REGULAMIN WYNAJMU KONTENERA/WORKA BIG – BAG
(zamówienie kontenera wiąże się z akceptacją regulaminu)

Odpady w kontenerze nie mogą przekraczać 20 cm wysokości poza burtę
1 kontenera , w przypadku przekroczenia tej wysokości doliczana jest indywidualna
opłata lub odpady muszą zostać zrównane na odpowiednią wysokość.
Do kontenerów nie wolno wrzucać: papy, eternitu, opon, substancji
2 niebezpiecznych, mokrego betonu , oraz dużych gabarytów takich jak np. Łóżko
oraz elektrośmieci
3 Kontener nie może być przestawiany we własnym zakresie np. koparką
4 Przy podstawieniu worków/kontenerów w miejscach ograniczenia ruchu ,Klient
zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego
5 W przypadku braku możliwość podstawienia/ dojazdu do worka BIGBAG/kontenera wynajmujący ponosi dodatkowe koszty za dojazd - 300 zł
6 Odpady muszą znajdować się wewnątrz worka BIG- BAG/kontenera w innym
wypadku nie zostaną one odebrane.
W przypadku umieszczenia w worku BIG- BAG bądź kontenerze odpadów innych
7 niż zadeklarowane, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Państwa kosztem ich
wywozu.
8 W przypadku zabrudzenia kontenera np. farbą ,betonem doliczana jest opłata w
wysokości od 200 zł za jego czyszczenie.
9 W przypadku uszkodzenia kontenera opłata ustalana jest indywidualnie.
Wymiana kontenera minimum raz w miesiącu- po tym czasie zastrzegamy sobie
10
prawo do odebrania go bez uprzedniego powiadomienia.
Kontenery dla osób prywatnych lub na wynajem jednorazowy (bez pisemnego
zlecenia z firmą ) w okresie maj-wrzesień podstawiane są na okres 3 dni roboczych,
11
a w okresie wrzesień-maj na okres 5 dni roboczych. W przypadku wcześniejszego
załadowania odbiór po kontakcie telefonicznym bądź mailowym.
Płatność za kontener dla osób prywatnych lub wynajem jednorazowy następuje
12 przy jego podstawieniu u kierowcy- forma płatność pro-forma/ gotówką lub
płatność kartą *po wcześniejszej informacji
Worki na gruz i odpady pobudowlane wynajmowane są na okres 1 miesiąca (odbiór
13 na podstawie WZ) po tym czasie worki są zbierane, w przypadku wcześniejszego
załadowania odbiór po kontakcie telefonicznym bądź mailowym.
Kierowca oczekuję na podstawienie lub wymianę kontenera max 15 minut ( czyt.
14
punkt 5)
Załadunek kontenera na miejscu w wynosi 30 minut powyżej tego czasu doliczana
15
jest stawka godzinowa 100zł za każą rozpoczętą godzinę.

