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Het product mag geen vreemde materialen bevatten zoals stenen, hout, lompen, plastics, ...
De fysicochemische eigenschappen (aard en samenstelling) van het product moeten in overeenstemming zijn
met de omschrijving en/of eventuele stalen
Vlampunt > 55°C
pH > 9
Maximale uitloogbare concentraties zware metalen: As < 1mg/l, Pb < 5mg/l, Cd < 1mg/l, CrVI+ < 0,2mg/l,
Cr totaal < 2mg/l, Cu < 5 mg/l, Ni < 5mg/l, Hg < 1mg/l, Mo < 3mg/l, Zn < 5mg/l, Se < 1mg/l, Sn < 5mg/l,
Sb < 1mg/l, Ba < 10mg/l, Co < 5mg/l, Mn < 5mg/l, Sr < 20mg/l
F < 50 mg/l, cyanides < 1 mg/l, Cl < 25000 mg/l, sulfaten < 4000 mg/l, S < 5 mg/l, nitraten < 1000 mg/l,
ammonium < 200 mg/l
De afvalstof mag niet toxisch zijn
De afvalstof mag de volgende stoffen niet bevatten:
o stoffen die walgingwekkende geuren vrijmaken (vb. amines, amiden, acrylaten, …)
o producten die traanverwekkende substanties of chloraten, bevatten of de producten die tot klasse 5
van de ADR behoren
o explosieven, peroxides, radioactieve producten, pathogene kiemen of farmaceutica
o afvalstoffen die met elkaar zouden kunnen reageren of die in contact met water of met een zuur
ontplofbare of giftige gasmengsels zouden veroorzaken
o kankerverwekkende producten
Minimale inhoud verpakking: 10 liter

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.

