Organisch belaste basen
Ref. :

446

SPECIFIEKE VOORWAARDEN







De afvalstof wordt verpakt in kunststof vaten (H max. 0,95 m; D max. 0,6 m)
Maximum 25 kg per recipiënt
De fysicochemische eigenschappen (aard of samenstelling) van het product moeten in overeenstemming zijn
met de omschrijving of de eventuele stalen
De afvalstof dient aan volgende parameters te voldoen:
o Cl:
max. 2%
o F:
max. 1%
o S:
max. 1%
o Na/K/V:
max. 1%
o Br/I:
max. 0,1%
o P:
max. 1%
o PCB:
max. 50 ppm
o Hg:
max. 20 ppm
o som zware metalen (Cd, Zn, Ba, Pb, Cr, Co, Ni, Sn, Mn, Cu): max. 5%
o som oxyanionen (Se, Sb, Mo, Tl, As): max. 1000 ppm
o organisch gebonden Si:
max. 0,5%
Hogere verwerkingskosten voor een (opgebulkte) partij als gevolg van overschrijding van limietwaarden t.g.v.
uw specifieke levering, zullen integraal doorgerekend worden

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.

