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SPECIFIEKE VOORWAARDEN










Het product moet verpompbaar zijn en mag geen vaste stoffen bevatten zoals stenen, hout, lompen,
plastieken stukken, …
Cl < 0,2%, Sedimentgehalte (bezinksel) < 1%
De pH van de afvalstof moet gelegen zijn tussen 4 en 10
Vlampunt > 55°C
PCB/PCT < 1 ppm
De afvalstof mag geen cyanides bevatten
Het product mag geen zware metalen, solventen, koelvloeistof of toxische producten bevatten
Hogere verwerkingskosten voor een opgebulkte partij in de pompwagen of onze centra als gevolg van een
overschrijding van limietwaarden t.g.v. uw specifieke levering, zullen integraal doorgerekend worden
Na behandeling moet het afvalwater aan volgende normen beantwoorden: COD < 10000 mg O2/l,
BOD < 4500 mg O2/l, Stoffen extraheerbaar met petroleumether < 500 ppm, Cl- < 3500 ppm, Tot N < 280
ppm, Tot Cr < 0,5 ppm, Cr6+ < 0,02 ppm, Cu < 0,02 ppm, Cd < 0,12 ppm, Hg < 0,02 ppm, Ni < 1,3 ppm,
Pb < 0,15 ppm, Zn < 0,2 ppm, P < 30 ppm, SO4²- < 500 ppm, Fenol < 100 ppm, S < 400 ppm

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.

