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Betreft: Aanbiedersvoorwaarden kunststof Kiwa dubbelwandige dieseltank + Panther 56 
pomp set + K33 telwerk + installatie 

Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van uw aanvraag bieden wij u hierbij graag namens een nog nader te noemen 
aanbieder de bijgaande aanbiedersvoorwaarden kunststof Kiwa dubbelwandige dieseltank + Panther 
56 pomp set + K33 telwerk + installatie aan. 

Brandstofnet werkt alleen samen met bedrijven die volledig KIWA gecertificeerd zijn. Alle aanbieders 
die wij vertegenwoordigen werken landelijk en zijn bovengemiddeld KIWA geaccrediteerd. Naast een 
scherpe prijs van de aanbieders wordt er ook gekeken naar de kwaliteit, service en 
dienstverlening van de aanbieders. U gaat een overeenkomst aan met een aanbieder waarvan de 
service en dienstverlening tot in de puntjes is geregeld. 

Brandstofnet benadrukt bij het bovenstaande dat zij optreedt namens de betreffende nader te 
noemen aanbieder. Bij akkoord gaat u dus geen overeenkomst aan met Brandstofnet, maar met deze 
nader te noemen aanbieder. 

Indien u akkoord gaat met deze aanbiedersvoorwaarden kunststof Kiwa dubbelwandige dieseltank + 
Panther 56 pomp set + K33 telwerk + installatie dan kunt u de gevraagde gegevens invullen en via de 
verzend knop de opdracht doorsturen. 

Zodra u het formulier heeft ingevuld en het gehele document naar ons heeft teruggestuurd, dan zal er 
vanuit de aanbieder spoedig contact met u worden opgenomen om een afspraak in te plannen voor 
het uitvoeren van de tussen u en de aanbieder afgesloten overeenkomst. 

Voor eventuele vragen, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens. 

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Brandstofnet 
T: 0186-78 52 68 
A: Voorstraat 54 | 3281 AV | Numansdorp 
E: info@brandstofnet.nl  
I:  brandstofnet.nl - ibc-tank.nl - dieseltankafvoeren.nl - AdBluetanks.nl - tank-slot.nl 

mailto:info@brandstofnet.nl
http://www.brandstofnet.nl/
http://ibc-tank.nl/
http://dieseltankafvoeren.nl/
http://adbluetanks.nl/
http://tank-slot.nl/
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Aanbiedersvoorwaarden kunststof Kiwa dubbelwandige 
dieseltank + Panther 56 pomp set + K33 telwerk + installatie 
  

 
Randvoorwaarden voor plaatsing: 
• Fundatie voor plaatsing van de tank reeds aanwezig is.  
• Op het werk binnen 25 mtr. een stopcontact 230 Volt beschikbaar 

is voor ons gereedschap. 
• Water tijdens de werkzaamheden ter beschikking wordt gesteld. 
• De locatie vooraf door de opdrachtgever vrij toegankelijk gemaakt 

wordt en dat eventueel aanwezige bovengrondse obstakels in de 
nabijheid van de tankinstallatie vooraf verwijderd zijn.  

• De te hanteren afstanden tussen tank en gebouw/erfafscheiding 
uit PGS 30, gerespecteerd worden! 

 
 
Meerprijs binnen opstelling: (verplicht vanuit BRL k903) 
Meerprijs binnen opstelling mits tank naast buitenmuur staat is € 125,00  
(Gaten boren in wand van hout, damwand of enkelsteens muur verzorgen wij zelf). 
 
Als we gaten boren moeten uitbesteden omdat de muur van een ander materiaal gemaakt is geeft dit 
een meerprijs van minimaal € 200,00 (exacte meerprijs wordt op nacalculatie doorberekend).  
Maximale aantal meters te gebruiken 3 en excl. herstel wand. 
 
Als de tank niet direct naast de buitenmuur komt te staan rekenen wij een prijs van minimaal € 40,00 
per meter (exacte meerprijs wordt op nacalculatie doorberekend). 
 
Deze offerte wordt door Brandstofnet namens een nader te noemen aanbieder aan u aangeboden. Bij 
akkoord van deze offerte komt derhalve een overeenkomst tot stand tussen u en deze nader te 
noemen aanbieder. Naast bovenstaande voorwaarden zijn op de werkzaamheden de Alib 2007  
voorwaarden van toepassing. 
 
Levertijd  
Ca. drie weken na ontvangst schriftelijke order. 
(Tanks worden op route ingepland) 
 
Deze aanbieding heeft een geldigheidsduur van 1 maand. 
 
Betaling aan de leverancier:  
14 dagen netto na factuurdatum 

 

https://www.uneto-vni.nl/stream/algemene-voorwaarden-producten-en-diensten-uneto-vni

