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De box mag enkel gevuld worden met de toegelaten afvalstoffen uit de lijst hieronder
Poeders, korrels of vloeibare afvalstoffen verpakt u steeds in een apart gesloten recipiënt van max. 5 L zodat
ze niet met elkaar kunnen reageren
Glazen verpakkingen/recipiënten zijn niet toegestaan
Licht ontvlambare en corrosieve stoffen stopt u in een apart recipiënt van max. 5 L voor licht ontvlambare
stoffen en van max. 1 L voor corrosieve stoffen
Schrijf op elk recipiënt (of op het etiket dat u er op kleeft) de benaming of de omschrijving van de afvalstof.
Dit is niet nodig als het om de originele verpakking gaat
Sluit elk recipiënt goed af zodat het lekdicht is
Vul de box tot max. 15 kg afval
Zet bij ophaling de box in de nabijheid van de laadplaats van de vrachtwagen klaar. Groepeer ze op 1 plaats
als er meerdere boxen worden opgehaald. Zo vermijdt u extra kosten (indien laadtijd > 15 min zal deze
worden aangerekend)
Respecteer deze regels strikt want bij een vastgestelde afwijking van de regels kan een extra kost
aangerekend worden
Toegelaten afvalstoffen
 Kantoorafval (vb. diskettes, printerlinten, toners)
 Loodaccu’s
 Medicijnen
 Cosmetica in commerciële verpakking
 Schoonmaakmiddelen (vb. velgenreiniger, detergenten, meubelolie, boenwas,…)
 Spuitbussen met hun dop
 Oplosmiddelen en thinners met vlampunt > 23°C (vb. terpentine, wasbenzine, verdunner) beperkt
tot 5 L per recipiënt
 Spaarlampen in hun verpakking
 Verontreinigde lege verpakkingen
 Lijm- en kitafval
 Fotochemicaliën (fixeer en ontwikkelaar)
 Houtbeschermingsmiddelen
 Filmafval
 Röntgenfoto’s
 Verfafval (blikken, vervuilde vodden)
 Bestrijdingsmiddelen
 Afgewerkte olie en smeervet
 Frituurolie en –vet
 Brandblussers

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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Verboden afvalstoffen
 Giftige (T)-stoffen (vb. tolueendiisocyanaat/verharder, waterstoffluoride, perchloorethyleen,…)
 Reactieve stoffen (vb. calciumcarbide, verharders voor polyester, waterstof peroxyde,…)
 Radioactief materiaal (vb. rookmelders)
 Explosief materiaal (vb. vuurwerk, airbags)
 Stoffen die geurhinder veroorzaken (vb. mercaptanen)
 PCB-houdend materiaal
 Asbesthoudende stoffen
 Gasflessen (vb. campinggasflessen, aanstekers)
 Onbekende stoffen
 Kwikhoudende thermometers
 Stukgrootte > 5 L
 Medisch afval (vb. naalden)

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.

