Bouw- en sloopafval
(≥ 275 kg/m³)
Ref.:












Steenpuin of steenpuin met grond
Metselwerkpuin
Betonpuin
Metaal
Hout
Cellenbeton
Gips (plaat/pleister/blokken)
Asfalt, niet-teerhoudend verontreinigd
Isolatiebeton
Zand

Toegestaan in zeer beperkte hoeveelheden:
 Isolatie
 Karton
 PE(polyethyleen)-folie
 Roofing
 Andere folie
 Rotswol - glaswol
 Harde kunststoffen
 Tapijtafval
 Grond en keramiek
 Glas <2%
Overdaad van deze materialen kan leiden tot
herziening van de afvalsoort

Bovenstaande opsomming van toegelaten
afvalstromen en hun afkomst is limitatief.
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Densiteit niet gehaald: de totale densiteit van het
aangeleverde bouw- en sloopmateriaal moet
minstens 275 kg/m³ zijn. Deze densiteit wordt
bepaald door het—op onze site—gemeten
nettogewicht te delen door het volume van de
container.







Huishoudelijk afval
Rubberbanden – transportbanden
Tuinafval
Vloeistoffen
Wit- en bruingoed (Afgedankte Electrische en
Electronische Apparatuur)





Asbest
Teerhoudend asfalt
Treinbilzen




Gasflessen
Afval met gevaarsymbolen
De
afvalstof
mag
geen
gevaarlijke
afvalstoffen zoals chemicaliën, solventen,
minerale olie (motorolie), verf, inkt …
bevatten.
Max. grootte van de inzetbare container:
•
10m³: gewicht tussen 6 en 10 ton
•
12m³: gewicht tussen 7,2 en 10 ton

Suez behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de
website www.suez.be. Het is aan de Contractant om deze regelmatig te consulteren.
Met betrekking tot de definitie van afvalstoffen, verwijst SUEZ naar de gebruiken, definities en het wettelijk kader van/rond afvalstoffen waaronder het onderscheid tussen gevaarlijke
en niet-gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van de volgende wetten en deze die hen hebben vervangen:
• voor het Vlaams Gewest: het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 die het Vlaamse reglement met betrekking tot het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen (VLAREMA), met inbegrip van alle wijzigingen alsook de bijlagen en diens wijzigingen;
• voor het Waals Gewest: het decreet van 27 juni 1996 met betrekking tot afvalstoffen alsook het besluit van de Waalse regering van 10 juli 1997 die een catalogus van afvalstoffen
opstelt, met inbegrip van alle wijzigingen;
• voor het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest: het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen van 1 december 2016 met
inbegrip van alle wijzigingen en de ordonnantie van 14 juni 2012 met betrekking tot afvalstoffen met inbegrip van alle wijzigingen, alsook haar bijlage 3 en diens wijzigingen.

