
 
TARIEVENTABEL 
 
Tarieventabel, behorende bij de “Verordening reinigingsheffingen 2009”. 
 
Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing 

 

 

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing 
 
1.1        De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar €  81,60 
 
 
Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing 
 
1.2.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting  

per aanbieding van een: 
1.2.1.1 mini-container van 240 liter bestemd voor G.F.T.-afval € 6,90 
1.2.1.2 mini-container van 140 liter bestemd voor G.F.T.-afval € 4,28 
1.2.1.3 mini-container van   80 liter bestemd voor G.F.T.-afval € 2,67 
1.2.1.4 mini-container van   40 liter bestemd voor G.F.T.-afval € 1,70 
1.2.1.5 mini-container van 240 liter bestemd voor rest-afval € 6,90 
1.2.1.6 mini-container van 140 liter bestemd voor rest-afval € 4,28 
1.2.1.7 mini-container van   80 liter bestemd voor rest-afval € 2,67 
1.2.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1 bedraagt de belasting  

voor percelen die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op  
verzamelcontainers, per aanbieding van: 

1.2.2.1 maximaal  15 liter G.F.T. € 0,42 
1.2.2.2 maximaal  40 liter rest-afval € 1,08 
 

 

Hoofdstuk 1.3 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing 
 
1.3.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 en 1.2 bedraagt de  

belasting voor het op aanvraag inzamelen van: 
1.3.1.1 grove huishoudelijke afvalstoffen tot 1 m3  € 21,45 
1.3.1.2 grove huishoudelijke afvalstoffen boven het  aantal van 1 m3  
 per 1 m3 of gedeelte daarvan € 32,18 
1.3.1.3 grof tuinafval tot 1 m3 € 13,75 
1.3.1.4 grof tuinafval boven het aantal van 1 m3 per 1 m3 of gedeelte daarvan € 10,29 
 
 
 



Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven reinigingsrechten 
 
2.1 Het recht bedraagt per belastingjaar voor het: 
2.1.1 periodiek verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of  

hoeveelheid per bedrijfspand € 81,60 
2.2.1 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.1 bedraagt de belasting  

per aanbieding van een: 
2.2.1.1 mini-container van 240 liter bestemd voor G.F.T.-afval  € 6,90 
2.2.1.2 mini-container van 140 liter bestemd voor G.F.T.-afval € 4,28 
2.2.1.3 mini-container van   80 liter bestemd voor G.F.T.-afval € 2,67 
2.2.1.4 mini-container van   40 liter bestemd voor G.F.T.-afval € 1,70 
2.2.1.5 mini-container van 240 liter bestemd voor rest-afval € 6,90 
2.2.1.6 mini-container van 140 liter bestemd voor rest-afval € 4,28 
2.2.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.1 bedraagt de belasting  

voor percelen die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op  
verzamelcontainers, per aanbieding van: 

2.2.2.1 maximaal 15 liter G.F.T.-afval € 0,42 
2.2.2.2 maximaal 40 liter rest-afval € 1,08 
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