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Het materiaal moet minstens 1% asbest bevatten.
Het gebonden asbest moet door jullie ingepakt worden in gesloten containerbags met dubbele wand,
waarvan de binnenwand transparante polyethyleen is en de buitenwand gevlochten polypropyleen met
een geïntegreerd sluitsysteem waaraan een verplichte asbestetikettering is bevestigd voor vast asbest.
De klant verbindt zich ertoe enkel materialen bestaande uit asbestcement in de container te deponeren.
Indien er non-conformiteiten worden vastgesteld, worden deze gefactureerd aan de klant.
Het asbestcement moet in goede staat zijn, geen vezels.
Als het asbestcement in slechte staat is met vrije vezels, wordt het beschouwd als vrij asbest en zal het in
een erkend behandelingscentrum worden behandeld aan een herzien tarief.
Het asbestcement of gebonden asbest moet zo intact mogelijk in de container worden verpakt.
Het asbestcement of gebonden asbest niet breken, schuren of schaven.
De laadplaats moet gemakkelijk toegankelijk zijn. De container moet worden ontruimd en zo worden
geplaatst dat de vrachtwagen gemakkelijk kan laden.
De containerbag mag niet aan de container worden bevestigd.
De containerbag moet volledig gesloten zijn. De SUEZ-bestuurder is in geen enkele omstangdigheid
bevoegd om de containerbag te behandelen.
Niet-conform afval wordt niet verwijderd. Naast eventuele extra kosten wordt het transport als onnodige
reiskosten in rekening gebracht.
Maximaal 10 ton asbestcement afval/container. Het afval mag niet over de rand gaan van de container.
Containerbags mogen niet gescheurd zijn. SUEZ behoudt zich het recht voor om containers die niet goed
geladen/geconditioneerd zijn niet op te halen.
Extra kosten voor het verplaatsen van de containers en eventuele wachttijden, buiten de normale
handelingen, worden in rekening gebracht.

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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VERPLICHTE MARKERINGEN PER VERPAKKING
VOOR GEBONDEN ASBEST - VAST ASBEST

ONU markering van de
verpakkingen

Gevarenpictogram klasse 9*

Asbestmarkering*

NEEN

NEEN

JA

Niet verplicht, maar
toegelaten.

*Wij kunnen deze labels leveren,
zolang het aantal pakken wordt aangekondigd bij de bestelling.
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