Gemengde harde plastics
via SUEZ geweven
polyprop inzamelzak
Ref.:











Buizen
Emmers (mag met hengsel) (gespoeld)
Wasmanden
Drank- & bierbakken
Gieters
Bloempotjes
Bloementrays
Kisten, vaten, bidons (gespoeld)
PVC (rolluiken, planchetten, buizen)



Het maximaal toegestane gewicht van 1 gevulde
zak is 14kg en de zak moet goed afgesloten zijn
Alle materialen zijn in hun oorspronkelijke vorm
en herkenbaar
Afmetingen >15cm, binnen de afmetingen van
de inzamelzak
Voornamelijk PE, PP, PS en PVC gebaseerd

























Bovenstaande opsomming van toegelaten
afvalstromen en hun afkomst is limitatief.

W.PC.S-B1946

Vervuilde kunststoffen
Afgedankte
elektrische
en
elektronische
apparatuur, goederen op batterijen
PMD
Composietmaterialen
(op)Geschuimde artikelen zoals fiets- en
motorhelmen, frigoboxen, autostoeltjes
Auto-onderdelen
Ballen
Folies, vuilniszakken, piepschuim
Dekzeilen, geweven doeken
Tuinslangen, flexibels, …
Videocassettes
Siliconetubes, kitkokers
Materialen uit gecombineerde kunststoffen
Glasvezel versterkt materiaal
Elektriciteitsflexibels, al dan niet spiraal
versterkt met koper- of metaaldraad, met
metaalbuis
CV-leidingen “buis-in-buis” systeem
Gevaarlijk afval en verpakkingen van gevaarlijk
afval, scherpe voorwerpen
Thermoharders

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 betre kking 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.

