Semi-ondergrondse
containers
geen omkijken meer
naar uw afval

Jan Apeldoorn van Bungalowpark Mooyeveld: ‘Het
staat veel netter, neemt minder ruimte in beslag en
is makkelijk te onderhouden’

Uw terrein; netjes en duurzaam
GP Groot biedt u een unieke semi-ondergrondse container voor de inzameling van het bedrijfsafval. De container bevindt zich
voor 70% onder de grond. Dit zorgt voor een nette aanblik, extra (opslag)ruimte, gaat hinderlijke geuren tegen en zorgt voor
minder transportbewegingen bij u op het terrein. Minder ledigingen houdt in dat u minder last heeft van grote trucks op uw
terrein. Dit is veiliger voor bezoekers en u beperkt hierdoor de CO2 uitstoot. GP Groot ontzorgt en verzorgt in overleg met u
het hele traject van begin tot eind.

Voordelen semi-ondergrondse containers
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Hygiënisch
Duurzaam
Geluiddempend
Veilig

CO2-reductie
Anti vandalisme
Gebruiksvriendelijk
Esthetisch verantwoord

Bungalowpark Mooyeveld tevreden
met semi-ondergrondse containers
‘Toen GP Groot inzameling en recycling met een voorstel
kwam voor semi-ondergrondse containers, stond ik
daar meteen voor open’, aldus de heer Apeldoorn van
Bungalowpark Mooyeveld. ‘Het staat veel netter, neemt
minder ruimte in beslag, is makkelijker te onderhouden en
kostentechnisch (huur en lediging) maakt het weinig tot
geen verschil. Ik ben heel blij met de overstap naar
semi-ondergrondse containers. Want al zijn het met name
de prachtige ligging en de eigen ingang naar duinen en
strand die ons bungalowpark aantrekkelijk maken,we
proberen natuurlijk altijd onze voorzieningen op peil te
houden. De semi-ondergrondse containers zijn absoluut
een welkome aanvulling op ons voorzieningenpakket. Het
is veel overzichtelijker. Ik raad het iedere camping- en
bungaloweigenaar aan.’

nieuwe situatie

oude situatie

Afmetingen semi-ondergrondse containers
Inhoud
container

Ø
(mm)

3000 liter
5000 liter

1950
1950

Hoogte totaal
zonder haken
(mm)
2100
3250

Hoogte
betoncontainer
(mm)
1850 *
3000 *

* 70% van de container bevindt zich onder de grond

GP Groot inzameling en recycling
Boekelerdijk 13 1812 LV Alkmaar
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website www.gpgroot.nl/ondergronds

Totaalgewicht
(kg)
2945
4540

