EMBALLAGE CONDITIES VAN CALDIC NEDERLAND B.V.
Uitgegeven en van toepassing met ingang van 1 januari 2013

Caldic ondersteunt het gebruik van herbruikbare verpakkingsmaterialen. Enerzijds om uw kosten te minimaliseren,
anderzijds om de impact op het milieu te minimaliseren. Dit benadrukt onze ondersteuning aan het Responsible Care
initiatief. Hieronder vindt u de prijslijst en voorwaarden van onze herbruikbare verpakkingen.
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Voorwaarden
De herbruikbare verpakkingen blijven eigendom van Caldic.
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Statiegeld
Statiegeld wordt apart gefactureerd en wordt berekend op basis van de meest recente prijslijst.
Terugbetaling van het statiegeld vindt plaats nadat de herbruikbare verpakking is geretourneerd. Het statiegeld
wordt niet terugbetaald indien de verpakking:
- wordt geretourneerd na meer dan zes maanden;
- niet volledig leeg is (volgens de ADR regels);
- niet schoon is, beschadigd is of roest aan de binnenkant bevat;
- is gebruikt om andere producten in op te slaan en/of om andere substanties te mengen;
- niet meer voorzien is van stickers en labels en/of deze onleesbaar zijn.
De strikte handhaving van deze punten is essentieel, aangezien het onjuist gebruiken van deze verpakkingen
gevaarlijk kan zijn en kan leiden tot persoonlijk letsel, schade aan bezittingen en aan het milieu.
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Huur
De dagelijkse huurprijs wordt maandelijks berekend per kalenderdag, vanaf de dag van levering tot de dag van
terugkeer.
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Prijslijst
In (€)

Recycle
toeslag

Statiegeld

20 liter can

Pick-up
toeslag

Daghuur

7,00

1,00

1,00

--

68,00

7,00

3,00

--

1.000 liter box fusion

1.134,00

45,00

14,00

1,70

1.000 liter box RVS

2.269,00

45,00

14,00

3,40

454,00

45,00

14,00

1,70

200 liter drum

1.000 liter IBC

De recycling toeslag wordt samen met het statiegeld gefactureerd. Na retournering worden de kosten voor de
recycling toeslag, pick-up toeslag en daghuur afgetrokken van het statiegeld. Ook eventuele reparatiekosten
worden afgetrokken van de nog terug te betalen statiegeld.
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