Autobanden met velg
Ref.:







Enkel autobanden met velg
Enkel hele banden, geen gescheurde of
beschadigde banden
Enkel zwarte banden (niet geverfd)
Enkel propere banden zonder modder, steen, …
Enkel recente banden (max. 5 jaar oud)

Bovenstaande opsomming van toegelaten
afvalstromen en hun afkomst is limitatief.












W.RS.S-00022

Banden zonder velg
Alle andere soorten banden of rubber
Vuile banden
Oude/rotte banden
Vreemd materiaal, zoals plastic, hout, metaal, …
Gevaarlijke producten en/of stoffen zoals
vuurwerk, drukhouders (aërosolen, gasflessen,
…), elektrische en elektronische apparatuur, …
Massieve onderdelen die schade aan installaties
kunnen veroorzaken (brekers, transportbanden,
…)
Vloeistoffen en poedervormige producten

Voorwaarden (Recytyre)
Alle voorwaarden, rechten en plichten,
zoals
opgenomen
in
de
Recytyreovereenkomst
met
ophalers
en
ophaalpunten, zijn van toepassing (zie
www.recytyre.be).
Uw inschrijving bij Recytyre
nagegaan m.b.v. uw unieke
identificatienummer.

wordt
U.I.D.

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.

