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PRIJZEN EN VOORWAARDEN GROEPSAANKOOP 
SANERING STOOKOLIETANKS  

Cluster Ravels, Arendonk, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar, Beerse, Merksplas, 
Rijkevorsel, Baarle-Hertog en Hoogstraten 

Alle prijzen zijn gegarandeerd t.e.m. 31 december 2019. U dient zelf één of meerdere van de 
gekozen firma’s te contacteren om een offerte op maat te vragen. Bij de opmaak van een offerte 
dient u steeds te vermelden dat u deelneemt aan de tankslag van IOK en desbetreffende gemeente 
(Ravels, Arendonk, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar, Beerse, Merksplas, Rijkevorsel, Baarle-
Hertog en Hoogstraten ).  

Alle aannemers doen vooraf gratis en vrijblijvend een plaatsbezoek om een definitieve offerte op te 
maken aan de hand van de plaatselijke omstandigheden. Alle verplaatsingen, werkuren en het 
aanleveren van een attest van sanering zijn inbegrepen in de prijs. 

1 Contactgegevens gekozen firma’s 

All-InTank Service NV  

Acaciastraat 11 

2440 Geel 

014 86 17 90 

info@allintankservice.be 

www.allintankservice.be  

Liekens nv  

Watering 11 

2370 Arendonk 

014 44 23 50 

info@liekens.be 

www.liekens.be  

Biofill Bvba 

Leuvensesteenweg 25 

1910 Kampenhout 

0475 57 83 98 

info@biofill.be 

www.biofill.be 

2 Eenheidsprijzen 

Alle prijzen worden vermeld exclusief btw omdat in sommige gevallen het 6%-tarief van toepassing 
kan zijn. 

2.1 Prijzen verwijderen ondergrondse tanks (excl. BTW) 

 All-InTank bvba Liekens nv Biofill bvba 

Ondergrondse tank verwijderen 

 ≤ 3000 liter € 610 € 488  

 3001-4000 liter € 610 € 488  

 4001-5000 liter € 610 € 500  

 5001-6000 liter € 640 € 550  

 6001-7000 liter € 640 € 550  

 ≥ 7000 liter + € 25 per m³ € 700  

2.2 Prijzen opvullen ondergrondse tanks (excl. BTW) 

 All-InTank bvba Liekens nv Biofill bvba 

Ondergrondse tank vullen met zand 

 ≤ 3000 liter € 515 € 420  

 3001-4000 liter € 515 € 510  

 4001-5000 liter € 515 € 600  

 5001-6000 liter € 550 € 690  

 6001-7000 liter € 550 € 780  

 ≥ 7000 liter + € 25 per m³ € 870  
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Ondergrondse tank vullen met schuim 

 ≤ 3000 liter € 470 € 475  

 3001-4000 liter € 470 € 475  

 4001-5000 liter € 470 € 475  

 5001-6000 liter € 500 € 525  

 6001-7000 liter € 500 € 525  

 ≥ 7000 liter + € 25 per m³ € 650  

Ondergrondse tank vullen met betonspecie 

 ≤ 3000 liter  € 420  

 3001-4000 liter  € 510  

 4001-5000 liter  € 600  

 5001-6000 liter  € 690  

 6001-7000 liter  € 780  

 ≥ 7000 liter  € 870  

Ondergrondse tank vullen met biohars 

 ≤ 3000 liter   € 497 

 3001-4000 liter   € 527 

 4001-5000 liter   € 567 

 5001-6000 liter   € 607 

 6001-7000 liter   € 647 

 ≥ 7000 liter   in overleg 

2.3 Prijzen verwijderen bovengrondse tanks (excl. BTW) 

 All-InTank bvba Liekens nv 

Bovengrondse tank verwijderen (in geheel) 

 1200 liter € 390 € 200 

 1201- 3000 liter € 390 € 200 

 3001-4000 liter € 440 € 200 

 4001-5000 liter € 455 € 200 

 5001-6000 liter Na plaatsbezoek € 250 

 6001-7000 liter Na plaatsbezoek € 250 

 ≥ 7000 liter Na plaatsbezoek € 300 

2.4 Prijzen verwijderen reeds gesaneerde tanks* (excl. BTW) 

 All-InTank bvba Liekens nv 

Reeds gesaneerde tank met zand verwijderen 

 ≤ 3000 liter € 910 € 438 

 3001-4000 liter € 910 € 438 

 4001-5000 liter € 910 € 500 

 5001-6000 liter Na plaatsbezoek € 525 

 6001-7000 liter Na plaatsbezoek € 600 

 ≥ 7000 liter Na plaatsbezoek € 650 

Reeds gesaneerde tank met schuim verwijderen 

 ≤ 3000 liter € 910 € 288 

 3001-4000 liter € 910 € 288 

 4001-5000 liter € 910 € 300 

 5001-6000 liter Na plaatsbezoek € 325 

 6001-7000 liter Na plaatsbezoek € 350 

 ≥ 7000 liter Na plaatsbezoek € 400 

*Voor deze werken wordt geen attest van sanering afgeleverd, gezien het gaat om reeds gesaneerde 
tanks (en het attest dus reeds in het verleden werd opgemaakt).   



Overzicht prijzen en voorwaarden tankslag IOK (milieudienst) 3 

3 Prijzen meer-en minderwerken (excl. BTW) 

 All-In Tank bvba Liekens nv Biofill bvba 

Afbreken gemetselde put € 55 € 100 In overleg 

Afvoeren puin gemetselde put € 10 € 25 In overleg 

Openen mangat € 25 € 75 € 25 

Bijkomende liter restant (standaard 250 
liter inbegrepen) 

€ 0,15 (600 l residu 
inbegrepen) 

€ 90/ ton € 0,15 

Overpompen bruikbare vloeistof  op 
dezelfde locatie 

€ 75 € 0,5/ liter In overleg 

Overpompen bruikbare vloeistof naar 
andere locatie 

€ 75 € 0,5/ liter In overleg 

Leveren teelaarde of zavel voortuin € 18 € 23  

Leveren teelaarde of zavel achtertuin € 27 € 45  

4 Overige 

 All-In Tank bvba Liekens nv Biofill bvba 

Voorschot 0% 0% 0% 

Betalingstermijn na uitvoering werken 15 dagen 14 dagen 14 dagen 

 


