afval-snel-weg
Wil u gevaarlijke grafische afvalstoffen legaal en voordelig verwijderen? Dan kan
u rekenen op Febelgra en partner SUEZ.
In het kader van de milieuverplichtingen van ondernemingen, waarbij het legaal
verwijderen van de afvalstoffen een onderdeel is, biedt Febelgra u de dienst
'Afval-Snel-Weg' aan. Onze partner voor deze service is de firma SUEZ R&R BE
NORTH NV, nu op de markt fungerend onder de groepsnaam SUEZ.

doel
De Afval-Snel-Weg zorgt voor een snelle en legale verwijdering van uw
afvalstoffen. U hoeft zich geen zorgen te maken of uw leverancier wel degelijk
beschikt over de nodige vergunningen.

voordelen
1. U maakt gebruik van de Febelgra-gunsttarieven bij SUEZ.
2. Febelgra bezorgt u tijdig de verwijderingsattesten zodat u in orde bent met
deze milieuverplichting.
3. Begeleiding bij de afvalstoffenmelding aan de overheid.
4. Uw afvalstoffen worden snel en legaal verwijderd.

werking
Contract & domiciliëring
U onderschrijft een contract met Febelgra en u vervult de nodige formaliteiten
voor de SEPA domiciliëring. Dit zijn twee voorwaarden om van de dienst gebruik
te kunnen maken.
Bestelformulieren
Van Febelgra ontvangt u de nodige gepersonaliseerde bestelformulieren om uw
opdrachten – afvalstoffen ophalen/recipiënten leveren – door te geven aan SUEZ.
U maakt het bestelformulier rechtstreeks via mail over aan SUEZ. Gelieve geen
bestellingen meer door te geven via fax.
Termijn
SUEZ laat u twee dagen voor de ophaling weten wanneer deze plaatsvinden, dit
binnen de 10 dagen na uw bestelling.
Facturatie
Febelgra factureert maandelijks het gebruik van de dienst over de voorbije
maand. De betaling gebeurt automatisch via domiciliëring 30 dagen na
factuurdatum.
Verwijderingsattesten
Na betaling ontvangt u onmiddellijk de verwijderingsattesten.
Alvalstoffenmelding
Door gebruik te maken van de Afval-Snel-Weg kan u rekenen op een maximale
begeleiding bij de afvalstoffenmelding aan de overheid.
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overeenkomst
afval-snel-weg
Tussen

lid van

Febelgra vzw

vertegenwoordigd door
en

Febelgra vzw
Marsveldplein 2
1050 Brussel

vertegenwoordigd door

de heer Denis Geers voorzitter

wordt overeengekomen hetgeen volgt.
Artikel 1
Eerste ondergetekende bevestigt hierbij dat hij gebruik wenst te maken van de Febelgradienst 'Afval-Snel-Weg' waarvoor beroep wordt gedaan op de erkende inzamelaar SUEZ
R&R BE North NV gevestigd te Beerse. Deze 'Afval-Snel-Weg' is bekend bij Ovam.
Eerste ondergetekende bevestigt dat hij kennis heeft van zowel het ophaalsysteem, de
acceptatievoorwaarden als de tarieven en het gebruik van de bestelbon. Prijswijzigingen
zullen door Febelgra steeds schriftelijk meegedeeld worden onmiddellijk nadat zijzelf
hiervan op de hoogte werd gesteld. Het niet naleven van de acceptatievoorwaarden zal
leiden tot meerprijzen.
Artikel 2
Eerste ondergetekende zal de specifieke bestelbon Afval-Snel-Weg gebruiken en
rechtstreeks doorsturen aan SUEZ op het ogenblik dat afval dient opgehaald te worden.
Artikel 3
Febelgra en SUEZ hebben in verband met de dienst Afval-Snel-Weg een contract
onderschreven waarbij de partijen het volgende overeenkwamen. Deze contractuele
bepalingen maken deel uit van deze overeenkomst.
– Voor bedrijven die een contract hebben onderschreven met Febelgra voor de Afval-SnelWeg gelden gunsttarieven.
– Voor afvalstoffen die niet het voorwerp uitmaken van de overeenkomst, gelden
individuele offertes. Voor deze prijzen gelden geen gunsttarieven.
– SUEZ verbindt zich ertoe aan elke gebruiker van de Afval-Snel-Weg adviezen te
verlenen in verband met deze dienst (interessantste recipiënten, beste technieken,…)
– SUEZ verbindt zich ertoe de afvalstoffen af te halen binnen de termijn van 10 dagen na
de aanvraag. SUEZ verwittigt de klant minstens 1 dag voor de ophaling.
– Het contract tussen SUEZ en Febelgra ging in op 1 november 1999 en geldt voor
onbepaalde duur. Het kan door één van de partijen opgezegd worden mits naleving van
een opzeggingstermijn van 3 maanden.
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Artikel 4
Facturatie – gunsttarieven
De facturatie door de dienst Afval-Snel-Weg gebeurt maandelijks door Febelgra. De
facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum via domiciliëring. Na betaling verstuurt
Febelgra het verwijderingsattest.
Eerste ondergetekende kan enkel gebruik maken van de in artikel 3 vermelde
gunsttarieven indien gelijktijdig aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. Eerste ondergetekende is een Febelgra-lid en in orde met de betaling van de
lidmaatschapsbijdrage.
2. Eerste ondergetekende heeft het document “mandaat SEPA Europese domiciliëring
Core” overgemaakt aan Febelgra. Bij onvoldoende dekking van de bankrekening of bij
vroegtijdige intrekking van de domiciliëringsopdracht, start Febelgra onmiddellijk een
procedure tot gerechtelijke inning van de op dat ogenblik verschuldigde bedragen en
verwijlintresten (Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties) alsook wordt deze overeenkomst
gelijktijdig teniet gedaan. In geval van laattijdige betaling door eerste ondergetekende
is aan Febelgra een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het
factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR.
Einde van de overeenkomst
Deze overeenkomst neemt onmiddellijk en zonder opzegging een einde vanaf het ogenblik
dat:
- eerste ondergetekende om welke reden ook geen lid meer is van Febelgra;
- Febelgra of SUEZ een einde maakt aan hun contract (cf. artikel 3). Eerste
ondergetekende wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht;
- de hiervoor vermelde procedure wordt gestart tot gerechtelijke inning van de
openstaande factuurbedragen.
Artikel 5
Als tussenpersoon en bemiddelaar neemt Febelgra inzake de afvalophaling geen enkele
resultaatverbintenis op zich.
Eerste ondergetekende ontslaat Febelgra van elke aansprakelijkheid.
Elke mogelijke schadevordering zal zo nodig door eerste ondergetekende samen met
Febelgra rechtstreeks worden gericht lastens SUEZ.
Artikel 6
Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd.
Opgemaakt op

te

in tweevoud waarvan elk van de partijen een ondertekend exemplaar ontvangt.
Voor akkoord,

Voor akkoord,

Denis Geers
voorzitter Febelgra vzw
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acceptatievoorwaarden
afval-snel-weg
1. Fixeer/bleekfixeer:
 fixeer mag niet vermengd zijn met ontwikkelaar of andere vloeistoffen
 fixeer kan aangeleverd worden in kleine verpakkingen van 5 tot 60 liter of in vaten van 120 liter en
meer
 alle recipiënten moeten lekdicht zijn
 alle recipiënten moeten in een anti-lekkuip geplaatst worden
 fixeer mag max. 15% droge stof bevatten
2.




Ontwikkelaar (plaatontwikkelaar en Lithostar):
plaatontwikkelaar en Lithostar mogen niet bij mekaar opgeslagen worden
ontwikkelaar mag niet vermengd zijn met fixeer
ontwikkelaar kan aangeleverd worden in kleine verpakkingen van 5 tot 60 liter of in vaten van 120
liter en meer
 alle recipiënten moeten lekdicht zijn
 alle recipiënten moeten in een anti-lekkuip geplaatst worden
 ontwikkelaar mag max. 15% droge stof bevatten
3. Filmafval:
 het zilverbevattende filmmateriaal (negatieve film) dient apart opgeslagen te worden van
papierafvalsoorten
 positieve film mag meegegeven worden met bedrijfsafval (niet gevaarlijk afval)
 negatieve film wordt verzameld in kooicontainers of in nylonzakken
4. Aluminium offsetplaten:
 de platen moeten tenminste uit 99,3% Al bestaan
 de platen moeten volledig vrij zijn van papier, plastiek, karton, verkoperde platen en andere
metallische onzuiverheden
 de platen mogen niet met overtollige inktlagen besmeurd zijn
 de platen worden verzameld in een metalen container of gebonden op een pallet
5. Lege verpakkingen (metaal en plastiek) (niet ADR-plichtig)
 metaal- en plastiekverpakkingen dienen gescheiden verzameld te worden
 de verpakkingen moeten schraapschoon zijn (er mogen nog een weinig inktresten aanwezig zijn)
 deksels mogen mee verzameld worden
 de lege inktverpakkingen dienen in mekaar geschoven te worden
 de lege inktverpakkingen worden verzameld in een plastibac (650 liter), in een rolcontainer (240
liter) of gestapeld op een pallet omwikkeld met folie
 de opslagcontainers mogen geen losse inktresten bevatten, geen producten die met lucht giftige
dampen vormen, geen biociden, sterk stinkende producten of traanverwekkende producten
6. Klein Gevaarlijk Afval
 om de ophaling veilig en zonder gevaar te laten verlopen, moet u de doos/box in de nabijheid van
de laadplaats van de vrachtwagen klaarzetten. Indien u meerdere dozen wil laten ophalen, moet u
ze op één punt verzamelen.
 per vastgestelde niet-conformiteit wordt min 30 EUR aangerekend.
 elk individueel recipiënt moet goed gesloten, lekvrij / lekdicht en correct geïdentificeerd zijn. Indien
geen originele verpakking dient u de naam van de afvalstof op de verpakking te vermelden.
 enkel gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen vergelijkbaar met gevaarlijke afvalstoffen van huishoudelijke
oorsprong zijn toegelaten.

KGA – werkplaats box
(60 l)

Max.
inhoud
van
de
kleinverpakking waarin u het afval
aanbiedt
5 liter / recipiënt
1 liter/recipiënt voor licht
ontvlambare en corrosieve stoffen

Max. gewicht

25 kg
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Welk afval mag u wel en niet als KGA sorteren?
Toegelaten afval





















Niet-toegelaten afval

Kantoorafval (diskettes, printerlinten, toners)
Loodaccu’s
Medicijnen in commerciële verpakking
Cosmetica in commerciële verpakking
Meubelolie en boenwas, onderhoudsproducten
Spuitbussen
Oplosmiddelen en thinners (terpentine,
wasbenzine, verdunner) met laag vlampunt, >
23°C, beperkt tot 1 liter per recipiënt (ook voor
KGA box!)
Spaarlampen
Verontreinigde lege verpakkingen
Lijm- en kitafval
Fotochemicaliën (fixeer en ontwikkelaar)
Houtbeschermingsmiddelen
Filmafval
Röntgenfoto’s
Verfafval (blikken, kwasten, rollers)
Bestrijdingsmiddelen
Zuren en basen
Afgewerkte olie en smeervet
Frituurolie en -vet















Giftige (T)-stoffen
Reactieve stoffen
Radioactief materiaal (vb rookmelders)
Explosief materiaal (vb vuurwerk, airbags,
…)
Stoffen die geurhinder veroorzaken
PCB houdend materiaal
Asbesthoudende stoffen
Gasflessen (vb campinggasflessen en
aanstekers)
Brandblussers
Onbekende stoffen
Kwikhoudende thermometers
Stukgrootte > 1 liter (KGA doos), > 5 liter
(KGA box)
Risicohoudend medisch afval, onder
andere naalden

7. Inkt-, lijm- en gomafval:
 resten (vast en pasteus) worden in een lekvrij recipiënt opgeslagen
 de recipiënten moeten voorzien zijn van een sluitbaar deksel
 de inktresten mogen geen solventen bevatten
8. Grafisch opruimafval (niet ADR-plichtig)
 onder grafisch opruimafval wordt verstaan papier, plastiek, vodden en textiel besmeurd met
inktresten, inktpotten al dan niet met resten (in dit geval solventvrij en lekvrij afgesloten)
 mogen in dezelfde container verzameld worden
 te verzamelen in een 200 liter vat met sluitbaar deksel of in een 240 liter rolcontainer of plastibac
9. Rollerwash en afvalwater:
 kunnen aangeleverd worden in kleine verpakkingen van 5 tot 60 liter of in vaten van 120 liter en
meer
 alle recipiënten moeten lekdicht zijn
 samenstelling :
Rollerwash
Afvalwater
Chloor:
max. 1%
max. 1%
Vlampunt:
>-10°C
>-10°C
Water:
tot 50%
≥ 50% (afvalwater)
Slibfractie:
< 10%
< 10%
Nitrilles
max. 1000 ppm
max. 1000 ppm
PCB’s
afwezig
afwezig
 dienen vrij te zijn van vreemde voorwerpen
10.Lege kunststofverpakkingen van watergebaseerde verven en inkten:
 deze lege kunststofverpakkingen mogen enkel watergebaseerde producten bevat hebben.
 de verpakkingen mogen niet vermengd zijn met andere materialen zoals staal, beton, hout,...
 de verpakkingen worden verzameld in een 240 liter rolcontainer, 650 liter plastibac of op een pallet
omwikkeld met folie
11.Afvalolie:
 afvalolie moet aan de volgende samenstelling voldoen
water: < 5%
chloor: < 0,2%
zwavel: < 1%
sediment: < 2%
PCB’s: < 2 ppm
vlampunt: > 75°C
 verder mag de olie geen solventen, zware metalen of antivries bevatten
 de olie wordt verzameld in lekdichte verpakking met sluitbaar deksel
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12.Solvent, oplosmiddel, thinners:
 De aanlevering mag geen vreemde stoffen bevatten als hout, plastiek, lompen, …
 Het product moet dunvloeibaar zijn (viscositeit < 700 cps) en mag geen vaste stoffen bevatten zoals
stenen, hout, lompen, plastieken stukken, …
 Cl < 0,5%, F + BR + l < 2.000 ppm, S < 3%
 Het product heeft een pH gelegen tussen 4 en 14
 Slibfase < 2%
 Vlampunt > 21 °C
 Max. temperatuur van de afvalstof = omgevingstemperatuur
 Watergehalte < 10%
 Assen (1000 °C) < 10%
 De afvalstof mag na belading of na uitvoering van mengtesten bij de verwerker geen
polymerisatie, noch reactie veroorzaken.
 PCB-gehalte < 30 ppm; PCP (pentachlorofenol) < 1000 ppm
 Zware metalen in ppm (Co < 200, Pb < 1000, Cr < 1000, As < 200, Hg <2, Th < 30, Cd < 70,
Be < 50, Ni < 1000, Se < 100, V < 1000, Sb < 200, Cu < 1000, Zn < 5000, Te < 100, Mn < 2000,
Sn < 1000)
 Cyaniden buiten ferri- en ferrocyanaten < 100 ppm
 Nitrillen < 5.000 ppm
13.Spuitbussen
 Er mogen geen andere drukhouders dan spuitbussen in de afvalstof aanwezig zijn (vb.
gasflessen, aanstekers, …)
 De spuitbussen mogen geen defecten vertonen, waardoor het risico bestaat dat de inhoud zou
kunnen ontsnappen of waardoor de spuitbussen kunnen exploderen.
 Indien verpakt in commerciële verkoopsverpakking (dozen), bedragen de maximale afmetingen 70 x
40 x 50 cm. Maximum gewicht per eenheid: 25 kg.
 Maximale afmetingen per drukhouder: 35 cm
 Er mag geen vloeistoffase in de afvalstof aanwezig zijn.
 De afvalstoffen mogen niet verzameld worden in metalen frames, dragerstructuren of in afgesloten
recipiënten tgv de mogelijke drukopbouw, wel in afsluitbare geventileerde lekdichte verpakkingen.
14.Algemene voorwaarden:
 al onze prijzen gelden, incl. administratiekosten, excl. 21% BTW
 de afvalstoffen zijn verpakt in degelijke, lekvrije verpakkingen, gestapeld op stevige non-retourpaletten en transportveilig samengebonden met spanband of plastiekfolie
 bij de ophaling staat alles transportklaar op een goed bereikbare plaats. Een verantwoordelijke van
uw firma is aanwezig bij de belading en zorgt ook voor de correcte belettering van de aangeboden
afvalstromen. Max 1 uur laattijd is voorzien
 de nodige transportformaliteiten en eventuele gevaarsetiketten (ADR/ARAB) en identificatieetiketten worden door Suez verzorgd
 het definitieve verwijderingsattest, ondertekend door de hiertoe bevoegde bedrijfsverantwoordelijke,
met vermelding van de exacte gegevens over aard, voorkomen en hoeveelheid van afvalstoffen, de
ophalingsdatum, het transport en de innameregistratie wordt samen met de factuur toegestuurd
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prijzen
afval-snel-weg
KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
EUR
levering EUR
materiaal 1 stuk vanaf 2e stuk
KGA-werkplaatsbox van 60 liter

50,96

EUR
per EUR
omwisseling
vanaf 2e stuk

39,20

82,32

32,34

PREPRESS
Afvalstroom
Verpakking
EUR/ton
Spuitbussen
Rolco 240 l aero of dozen
1083,00
Film – negatief
Netzak, doos of kooicontainer
345,00
Film – positief
Netzak, doos of kooicontainer
345,00
Fixeer / bleekfixeer (1)
25 l bidons
598,00
Fixeer / bleekfixeer (1)
200 l spoelgatvat
492,00
Fixeer / bleekfixeer (1)
1000 l multibox IBC
460,00
Plaatontwikkelaar / Ontwikkelaar / Lithostar
25 l bidons
434,00
Plaatontwikkelaar / Ontwikkelaar / Lithostar
200 l spoelgatvat
347,00
Plaatontwikkelaar / Ontwikkelaar / Lithostar
1000 l multibox IBC
299,00
Solvent / oplosmiddel / thinner
25 l bidons
564,00
Solvent / oplosmiddel / thinner
200 l spoelgatvat
251,00
Solvent / oplosmiddel / thinner
1000 l multibox
241,00
Analysekosten (fixeer/ontwikkelaar/lithostar)
50,00 EUR per stroom en per ophaling
Affinagekosten
15,00 EUR/ kg gerecupereerd zilver uit fixeer
(1) terugbetaling zilver enkel bij fixeer (niet bij ontwikkelaars) indien minimaal 0,5 gram zilver per
liter aanwezig is, en enkel bij verpakkingen vanaf 200L.
PRESS+POSTPRESS
Afvalstroom
Afvalolie (2)
Afvalolie (2)
Aluminium offsetplaten
Lege metalen verpakkingen als gevaarlijk afval

Verpakking
EUR/ton
Bidon
200 l vat / multibox ibc
Pallet
120 – 200 l vat of
240 l rolcontainer (geen ADR) of
650 l container of pallet
120 – 200 l vat of
Lege kunststofverpakkingen als gevaarlijk
240 l rolcontainer (geen ADR) of
afval
650 l container of pallet
120 – 200 l vat of
Lege kunststofverpakkingen van
240 l rolcontainer of
watergebaseerde inkten / verven (als niet
650 l container of pallet
gevaarlijk afval (geen ADR)
Inkt-, lijm- en gomafval
Kleinverpakkingen of
120 – 200 l vat of
op pallet
120 – 200 l dekselvat of
Grafisch opruimafval
240 l rolcontainer of
(geen ADR)
650 l container
Rollerwash (>50 % solvent, <50 % water)
Bidon
Rollerwash (>50 % solvent, <50 % water)
200 l spoelgatvat
Rollerwash (>50 % solvent, <50 % water)
1000 l multibox IBC
Afvalwater (> 50 % water)
Bidon
Afvalwater (> 50 % water)
200 l spoelgatvat
Afvalwater (> 50 % water)
1000 l multibox IBC
(2) Indien < 2000 liter/jaar, recht op een Valorlub-tegemoetkoming van 85,00 EUR

478,00
151,00
Dagprijs
652,00

724,00

345,00

523,00

590,00

541,00
233,00
188,00
556,00
446,00
378,00
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KANTOOR
Afvalstroom
Batterijen
TL-lampen
TL-lampen
Toner – cartridges (zuiver)
Toner – bussen (of via grafisch opruim)
Brandblussers

Verpakking
Bebatdoos (via BEBAT)
(via Recupel, andere ophaler)
Lampencylinder
Doos of 200 l vat
Doos of 200 l vat
Pallet

RECIPIËNTEN
Recipiënt
Netzakken
Kooicontainer
Bebatdoos
1000 l multibox
Plasti bac 650 l
Plastic bac 650 l aero voor spuitbussen
Rolcontainer 240 l
Palletbox (enkel voor computermateriaal)
Rolcontainer 240 l kunststof UN-gekeurd **
Rolcontainer 240 l metaal UN-gekeurd **
Rolcontainer aero voor spuitbussen **
** UN-keur is van toepassing voor sommige gevaarlijke afvalstoffen

EUR/ton
Gratis
Gratis
765,00
Gratis
590,00
300,00

Gratis
Gratis
Gratis
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen

AANKOOP RECIPIËNTEN
Bidon 25 liter
200 l vat (enkel via aankoop) (dekselvat voor vaste afvalstoffen)
200 l vat (enkel via aankoop) (vloeistof bondelvat voor vloeibare afvalstoffen))

6,00
22,00
22,00

TRANSPORTKOSTEN
Voorrijkosten per rit (incl. max. 1 uur laadtijd)
Palletruimte – 1ste pallet
Palletruimte – vanaf 2de pallet of > 4x 200 l vaten of > 4 rolcontainers of combinatie > 4 stuks
Maximale transportforfait van toepassing bij het bereiken van 221 EUR aan transportkosten
Extra laadtijd > 1 u of een vergeefse aanbieding/rit

EUR/ophaling
27,62
55,25
27,62
221,00
64,50

Deze prijzen zijn exclusief 21% BTW en gelden enkel voor de Febelgra-leden die een contract hebben
afgesloten met Febelgra.
Heeft u meer dan 10 ton gevaarlijk afval op jaarbasis (exclusief offsetplaten), dan maken we graag in
samenspraak met onze partner SUEZ een prijsofferte op maat.

Prijzen geldig vanaf 01.09.2019
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