Vertrouwelijk archief,
matig vervuild
Ref.:
EN643 code:




Papier exclusief afkomstig uit administratie van
bedrijven en organisaties
In totaal, maximum 25% kaften, mapjes,
ongebleekte
vezels
(zoals
van
bruine
enveloppen of dossierdozen) en houthoudend
papier (zoals van kranten en tijdschriften)

Indien inzameling in zakken:
 Maximum 15 zakken per inzameling
 Maximum 10 kg per zak









Bovenstaande opsomming van toegelaten
afvalstromen en hun afkomst is limitatief.

W.PC.S-B0034
20502

In totaal, meer dan 25% kaften, mapjes,
ongebleekte vezels (zoals van bruine enveloppen
of dossierdozen) en houthoudend papier (zoals
van kranten en tijdschriften)
Vervuild papier en karton (bvb. door voedselen/of olieresten, chemische producten, …)
Geplastificeerd of gelamineerd papier of karton
Siliconenpapier
Hygiënepapier (papieren handdoeken, servetten,
zakdoeken, …)
Kantoorafval (balpen, stempels, inktpatronen),
hout, strapbandjes, schuim, glas, restafval,
etensresten, harde plastics, plasticfolie, …

De afvalstof mag geen gevaarlijke
afvalstoffen zoals chemicaliën, solventen,
minerale olie (motorolie), verf, inkt …
bevatten.

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.

