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BIJLAGE BIJ HET AANKOOPCONTRACT 

VAN NON-FERRO METAALAFVAL EN PLASTIEKAFVAL 

 

 

In bijlage bij het bijgevoegd commercieel contract vindt u de lijst van volgende verboden 

materies: 

 

 

 Lijst van verboden materies, metaalafval  

1 Onderdelen die kwikzilver bevatten (bvb: lampen met retro-verlichting)   

2 Batterijen en accu’s  

3 Kathodestraalbuizen  

4 Schermen met vloeibare kristallen (LCD)  

5 Neonlampen  

6 Condensators die PCB of PCT bevatten  

7 Tonerpatronen (bv. Fotokopieertoestellen, fax of printers)  

8 Elementen die cadmium, lood of vlamvertragers met broom bevatten   

9 Koelingcircuits met fluo-choorverbindingen of halon (bv. CFC, …)   

10 Elektrische ondergrondse kabels met teer  

11 Elementen die koolwaterstoffen bevatten (bv. Motorolie, …)   

12 Asbestafval en onderdelen die asbest bevatten  

13 Onderdelen die radioactieve stoffen bevatten  

14 Elektrolytische condensators met gevaarlijke stoffen (hoogte > 2,5 cm en doorsnede > 

2,5 cm) 

 

   

 

 

 

 Lijst van verboden materialen - kunststoffen 

1 Alle thermohardende stoffen. Voorbeelden : Epoxy, Formica, Tufnol, Bakeliet, alles wat 

lijkt op schuim (PU-schuim, geluidsisolatie,…), kleine objecten « in harde kunststof » 

(knop, asbak,…), verlijmd papier, tube lijm. 

2 Kunststoffen die gebromeerde vlamvertragers bevatten (PC-schermen, TV’s, GSM’s,…) 

3 Verbrande kunststoffen 

4 Fotografisch materiaal 

5 Rubber (geshredderde banden, puin,…) 

6 Medisch materiaal 

7 Samengeperste Big Bags 

8 Asbestafval 

9 Niet geknipte flessen 

10 Huishoudelijk afval 

11 Kleding 

12 Elke hermetisch gesloten container (grote bidon,…)  

13 Optische vezels 
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Bovendien moeten de goederen beoogd in het contract vrij zin van alle inerte afvalstoffen 

(aarde, steen- of betonafval) en van alle huishoudafval (blikjes, papier, plastiek, …). 

 

Wij wensen ook uw aandacht te vestigen op de technische vereisten van de Richtlijn 

2002/96/CE betreffende de opslagplaatsen van afval van elektrische en elektronische 

toestellen vóór hun bewerking: deze afvalstoffen moeten opgeslagen worden op een 

oppervlakte met ondoordringbare vloer en voorzieningen voor het opvangen van lekken. 

 

Wij danken u voor het respect dat u ons milieu betoont door deze vereisten na te leven. 

 

 

  

Voor ontvangst 

 

Firma: 

 

Naam verantwoordelijke: 

 

Datum: 

 


