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Forslag vedrørende 
 
Vaskeaftale af nedgravede affaldssystemer. 

 22. oktober 2021 
Tilbud nr. 210235 

 
Mellem 
Sneglehusene 
 
og 
Be-Low A/S 
Jellingvej 19 
9230 Svenstrup 
CVR-nr. 28654502 
 
6 stk. Helt nedgravede affaldsløsninger model MG træ/corten 
 
For at udføre vasken kræves det at containeren er tømt kort forinden, dette vil blive kordineret mellem Be-
low A/S og vicevært/renovatører. 
 
Evt. affald som måtte være i containerne, vil blive afregnet pr. ton kr. 1.450, - 
 

1. vask af nedgravet system, pr. fraktion: kr. 1.395,00 ex moms 
2. Eftersyn med dokumentation af systemerne v/vask kan tilbydes til: kr.249,00 ex moms pr. fraktion 
3. evt. fraktioner der ikke ønskes vasket i et system, kan der tilbydes vask af top/indkast: kr. 349,00 ex 

moms pr. system. 
4. udførsel små reparationer v/vask, timepris kranbil: kr. 895,00 ex moms pr. time (der faktureres 

efter forbrugt tid pr. ½ time) 
5. reservedele i vores sortiment, reb, reb-lås, div. bolte/møtrikker osv.: efter prisliste v/Be-low (der 

foto dokumenteres inden/efter reparation) 
6. evt. reparationer af låg dele Be-low A/S ikke kan fremskaffe, vil være betinget af at reservedele 

fremskaffes gennem jer, Be-low A/S kan være behjælpelig med udskiftningen 
7. Evt. servicebil med montør: kr. 625,00 ex moms 

 
Betaling 
Priserne er ekskl. Moms. 
Opkrævning sker efter at service er udført.  
Ved forsinket betaling betales morarente med 2% pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på kr. 100,00 pr. 
gang der udsendes rykkerskrivelse. 
 
 
Rekvition fremsendes til Be-low A/S på info@be-low.dk 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.be-low.dk/
mailto:info@be-low.dk
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Vask indebærer pr. udførsel med vaskebil Euro 5 motor og med partikelfilter. 
 

✓ Manuel rengøring af overdelen inkl. indkast 
✓ Container løftes og der foretages manuel udvendig vask af bund af container/pose 
✓ Evt. tømning for affald m.v. i lastbilens depotrum. 
✓ Container/pose sænkes ned over dorn med højtryksspulehoved. Doren er monteret i kar. 

Container/pose løftes og rotordysser rengør containeren indvendigt. 
✓ Brønd vaskes og suges manuelt med lang lanse med ca. 250 bar 
✓ Dørkplade spules med højtryksspuler 
✓ Visuelt tjek om systemet er i orden. 

 
 
 
 
Underskrift 
Dato:    Dato: 
 
 
 
________________________________  ___________________________________ 
    Be-low A/S 
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