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Betreft: Offerte Tankwagens geproduceerd volgens BRL-K744 

Beste Klant,

Naar aanleiding van uw aanvraag bieden wij u hierbij graag namens een nog nader te noemen aanbieder de 
bijgaande offerte Tankwagens geproduceerd volgens BRL-K744 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 van de offerte gaat u dus geen overeenkomst aan met Brandstofnet, maar met deze nader te noemen 
aanbieder. 

Indien u akkoord gaat met deze offerte, dan kunt u deze retour e-mailen en/of versturen. Graag de gevraagde 
gegevens invullen. Het ingevulde formulier kunt u e-mailen naar info@brandstofnet.nl of per post versturen naar 
Brandstofnet, Voorstraat 54 3281AV Numansdorp. 

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 leveren van de tussen u 
en de aanbieder afgesloten overeenkomst. 

Voor eventuele vragen over deze offerte, 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 



Programma en Prijslijst Tankwagens 
mobiele tanks met meer capaciteiten

Prijslijst mobiele tanks
Tankwagens

Artikel Soort Verkoopprijs
nummer 

 010732 Tankwagen+ 500L snelverkeer, enkelas geremd 

 010733 Tankwagen+ 700L snelverkeer, tandemas geremd 

 010734 Tankwagen+ 995L snelverkeer, tandemas geremd 

 010735 Tankwagen+ 2200L langzaamverkeer, enkelas 

 010736 Tankwagen+ 3000L langzaamverkeer, tandemas 

 010728 Materiaalkist Tender+ 

 010729 Accu-set 12V-74Ah (+ pompzekering 40A) 

 010737 constante stroomdraad tbv acculaden 

 010730 Acculader-set 12V-230V 

 010738 Achterlichtbeschermrooster 

 010739 Brandblusser 6Kg + box set 

010728 010728

010729

010730

010738

010732 010734

€ 3.872,75
€ 4.377,75
€ 4.597,75
Op aanvraag
Op aanvraag

€ 300
€ 300
€ 100
€ 200
€ 110
€ 300

Voor snelverkeer en voor langzaam verkeer ontwikkelde Tank 
wagens. De Tankwagens voor snelverkeer bestaan uit een IBC die op 
een Europees goedgekeurd onderstel wordt geplaatst. De Tankwagens 
worden geleverd in de  capaciteiten 500L, 700L of 995L. De kleinste 
uitvoering is geplaatst op een geremde enkelasser. De andere 
capaciteiten staan op een tandemasser onderstel.

Speciaal voor langzaam verkeer ontwikkeld: de 2200L en 3000L 
Tankwagens.

De 2200L versie is gebouwd op een enkelasser. De 3000L staat op een 
tandemasser onderstel.

De Tankwagens kunnen worden uitgerust met verschillende toebehoren, 
waaronder een praktische materiaalkist en een accu-set.
De Tankwagens voor snelverkeer worden afgeleverd met een volbad 
verzinkt frame, voorzien van neuswiel, oplooprem, verlichting met 
13-polige stekker, spatborden, kentekenplaat en parkeerblokken.
De Tankwagens voor langzaam verkeer worden afgewerkt in elke
gewenste RAL-kleur. Ze zijn voorzien van een in hoogte verstelbaar 10-
tons trekoog, spatborden, steunpoot, hydraulische reminrichting en 
verlichting met 7-polige stekker.
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   Aanvinken 
indien gewenst



Indien gewenst kan er tegen een meerprijs een pompset geplaatst worden

Specificatie pompsets
5 meter afgifteslang, vulpistool met automatische afslag en draaikoppeling, KIWA antihevelklep, filter en filterhouder. 
Pompsets met een voltage van 12V en/of 24V zijn voorzien van 4 meter kabel met accuklemmen.
De 230V pompsets zijn uitgerust met 1,2 m kabel en stekker.
Inclusief montage
Meerprijs per tank

   Aanvinken 
indien gewenst
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Alle prijzen zijn netto, exclusief BTW.

*Specificaties kunnen afwijken van de afgebeelde IBC tanks

Meerprijs: Langere slang incl. montage: € 7,50 per meter

Indien langere slang 
aangeven hoeveel meter



Indien gewenst kan er tegen een meerprijs per tank ook extra opties gemonteerd worden

2. Analoog telwerk Piusi K33
Meerprijs €135,-

3. Inhoudsmeter
Meerprijs € 145,-

4. Generator set
Meerprijs: € 145,-
De set bestaat uit:
- ½” zuigbuis met kogelkraan (2x)
- ½” retourbuis met kogelkraan (2x).

JA

JA

JA

JA

   Aanvinken
indien gewenst

Wenst u een andere optie, kan dit natuurlijk ook. Laat het ons weten en wij zetten dit in de offerte. 

1. Digitaal telwerk Piusi K24
Meerprijs €153,-

Leve
Leve
Leve

Voor

Alle 

*Spe

5. IBC met Hijsbok
Meerprijs € 375,- JA
rtijd:
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rtijd: 1 week indien op voorraad (standaard rood Ral 3002 ) 
rtijd: 4 weken na opdracht (andere RAL kleur) 

raad wisselt per dag/per week, advies is om altijd v.t.v. contact met ons op te nemen.

prijzen zijn netto, exclusief BTW.

cificaties kunnen afwijken van de afgebeelde IBC tanks

Gewenste RAL Kleur
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Aanvraagformulier stalen IBC geproduceerd volgens BRL-K744
Bij akkoord geeft u Brandstofnet toestemming om de door u ingevulde offerte door te sturen naar de betreffende 
aanbieder, waarna de aanbieder contact met u zult opnemen ter uitvoering van de overeenkomst. 

Aanbiedersvoorwaarden: 
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 METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.

Kleur: RAL kleur naar keuze 
Prijzen: netto, exclusief BTW. 
Levering: standaard af fabriek 
Betaling: De betaling dient vooraf te geschieden. Nadat de betaling door de leverancier is ontvangen zal er een 
definitieve leverdatum worden bepaald.

ref: Brandstofnet: Internet bestelling

Factuur gegevens:
(Firma) naam:
KvK nr.: 
BTW nr.: 
Contactpersoon:  
Adres:  
Postcode: 
Woonplaats: 
Tel.: 
Mob.:  
Email:  
Datum:
Naam aanvrager: 

Aflever gegevens indien anders:
(Firma naam:  
Contactpersoon:  
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 

https://www.brandstofnet.nl/metaalunievoorwaarden/
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Wettelijke voorschriften en keuringen van IBC’s. 
Heeft u een ibc in gebruik of heeft u onlangs een ibc aangeschaft waar u brandstoffen mee vervoert of opslaat, 
vergeet dan niet dat deze ibc periodiek gekeurd moet worden. 

Vanwege de internationale vervoersregelgeving VLG/ADR moeten de ibc’s om de 2½ jaar gekeurd worden voor de 
ADR. Dit houdt in dat er een uitwendige inspectie met lekdichtheidsbeproeving gedaan moet worden. Elke 5 jaar 
moet deze aangevuld worden met een inwendige inspectie. 

Om de 2½ jaar moet de ibc Kiwa gekeurd worden (BRL-K744), dit is een visuele inspectie vanwege de milieueisen uit 
de PGS30 
Om de 15 jaar moet de ibc inwendig geinspecteerd worden volgens de Kiwa BRL-K744, de tank moet tijdens deze 
keuring helemaal leeg en schoon zijn van binnen.  

Deze periodieke keuringen zijn wettelijk verplicht en worden voorzien van een keuringsdocument dat bij de ibc 
aanwezig behoort te zijn. 

Om kosten te besparen kunt u het beste deze keuringen combineren en zelf enkele voorbereidingen treffen, graag 
geven wij indien u dat wenst hier de nodige informatie over. 

Let op! Als uw ibc op een onderstel staat dan heeft u bij de juiste uitvoering daarvan een verplaatsbare tank. Let er 
dan wel op dat de ibc er zonder gebruik van gereedschappen afgehaald kan worden. Is dit niet het geval dan bent u 
gebruiker van een tankwagen en valt u onder een andere wetgeving.  

Let op! Uw verzekeringsmaatschappij dekt mogelijk geen schades als er niet is voldaan aan de wettelijke verplichte 
keuringen. 

Is uw ibc aan bovengenoemde keuringen toe? 

Laat het ons dan weten, wij helpen u graag!  

Vervoerseisen van de IBC tanks: 
Voor het vervoer van beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen in stukgoed kan gebruik worden gemaakt van de 
zogenaamde 1000-punten regeling. 

Vervoer onder deze regeling sluit een aantal eisen van het ADR uit. Vandaar dat we ook wel spreken van een 
gedeeltelijke vrijstelling. Deze vrijstelling kan alleen worden gebruikt voor het vervoer van stukgoed (verpakkingen, 
grote verpakkingen en IBC Tanks), maar niet voor andere vormen van omsluiting zoals tanks, tankcontainers, 
tankwagens enzovoorts. 

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen moet rekening worden gehouden met de Europese regelgeving ADR. Alle 
stoffen die een zogenaamd UNnummer hebben, vallen onder gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld dieselolie, 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zolang de hoeveelheid gevaarlijke stoffen onder de 1000 punten blijft 
(Ofwel 1000 liter), hoeft de chauffeur geen ADR-certificaat te hebben. 

Vervoer van dieselolie mag alleen in IBC tanks plaatsvinden. Boven de 1000 liter moet de chauffeur van het voertuig 
over een vakbekwaamheidcertificaat beschikken. Eisen voor chauffeurs van voertuigen met beperkte snelheid 
(trekkers e.d.) zijn gelijk aan de eisen voor snelverkeer. 

Bij transport van dieselolie moet er altijd een vervoersdocument aanwezig zijn, een brandblusser, een handlamp en 
een veiligheidsvest. Belangrijk is verder de bestickering van IBC tanks waarin de gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 
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