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CONDITIONS SPÉCIFIQUES
















Les matériaux doivent contenir au minimum 1% d'amiante.
Les déchets d’amiante lié doivent être emballés par vos soins en conteneur bag fermé, à double paroi,
dont la paroi intérieure est en polyéthylène transparent et la paroi extérieure en polypropylène tressé
avec un système de fermeture intégrée avec étiquetage amiante obligatoire pour l’amiante fixée.
Le client s'engage à ne déposer que des matériaux constitués d’amiante-ciment dans le conteneur. Si des
non-conformités sont constatées, elles seront facturées au client.
L’amiante-ciment doit être en bon état, pas de fibres.
Si l’amiante-ciment est en mauvais état avec des fibres libres, il sera considéré comme amiante libre et
sera traité dans un centre de traitement agréé à un tarif revu.
L’amiante-ciment ou l’amiante liée doit être conditionnée de la façon la plus intacte possible dans le
conteneur.
Ne pas casser, poncer ni raboter l'amiante-ciment ou l’amiante liée.
Le lieu de chargement doit être bien accessible. Le conteneur doit être dégagé et placé de telle manière
que le camion puisse effectuer les opérations de chargement aisément.
Le conteneur bag ne peut pas être attaché au conteneur.
Le conteneur bag doit être complètement fermé. Le chauffeur de SUEZ n’est en aucun cas autorisé à
effectuer des manipulations sur le conteneur bag.
Les déchets non conformes ne seront pas enlevés. Outre les frais supplémentaires éventuels, le transport
sera refacturé comme déplacement inutile.
Maximum 10 tonnes de déchets d’amiante-ciment/conteneur. Les déchets ne peuvent pas dépasser le
bord du conteneur. Les conteneurs bags ne peuvent pas être déchirés. SUEZ se réserve le droit de ne pas
enlever les conteneurs qui ne sont pas chargés/conditionnés de façon conforme.
Les coûts supplémentaires pour le déplacement des conteneurs et les temps d'attente éventuels, en
dehors des manipulations normales, seront facturés.

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.
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MARQUAGES OBLIGATOIRES PAR EMBALLAGE
POUR AMIANTE LIÉ - AMIANTE FIXÉ

Marquage ONU des
emballages

Pictogramme de danger classe
9*

Marquage Amiante*

NON

NON

OUI

Pas obligatoire, mais autorisé

*Nous pouvons prévoir ces étiquettes pour autant que le nombre de
conditionnement soit annoncé à la commande
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