CERTIPRO Nr CRT/LB001/Q1
OVAM Nr. 7146-2-RC
CERTIPRO gekeurde installatie en puingranulaten
ARC werkt conform de Vlarem wetgeving.

STORTTARIEVEN 2019
BREEKINSTALLATIE
S100 Ongewapend beton
S101 Ongewapend beton
S110 Licht gewapend beton (1)
S111 Licht gewapend beton (1)
S120 Zwaar gewapend beton (2)
S121 Zwaar gewapend beton (2)

<
>
<
>
<
>

S200 Zuiver mengpuin
S201 Zuiver mengpuin
S300 Zuiver asfaltpuin (3)
S301 Zuiver asfaltpuin (3)

0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m

0.00
1.50
1.50
2.50
5.00
7.00

< 0,5 m
> 0,5 m

3.00 €/Ton
4.50 €/Ton

< 0,5 m
> 0,5 m

7.00 €/Ton
8.50 €/Ton

S90 Uitzonderlijk puin

( volgens afspraak)

Verontreiniging:

toeslag:
< 10% zand of < 2% fysieke verontreiniging (4)

2.50 €/Ton

< 25% zand
of < 10% zand en <2% fysieke verontreiniging (4)
< 50% zand of < 5% fysieke verontreiniging (4)

5.00 €/Ton
5.00 €/Ton
10.00 €/Ton

Code + G
Code +GG
Code +GGG

€/Ton
€/Ton
€/Ton
€/Ton
€/Ton
€/Ton

> 50% zand

Code +GGGG

15.00 €/Ton

Puin met hoog milieurisico-profiel (5)

H + Code

3.00 €/Ton

CONTAINERPUIN
Samenstelling puin :
S80 min. 75 % steenfractie en max. 15 % fysieke verontreiniging (*)

40.00 €/Ton

S85 min. 50 % steenfractie en max. 25 % fysieke verontreiniging (*)

60.00 €/Ton

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

licht gewapend beton = enkel net tot 5mm Ø of staven tot 8 mm Ø.
zwaar gewapend = enkel net, dikker dan 5mm Ø, dubbel net, of staven dikker dan 8mm Ø.
Niet teerhoudend.
fysische verontreiniging = hout, plastic, PVC, papier, geotextiel, ytong, roofing,…
zand dient milieuhygienisch te voldoen voor vrij hergebruik.
zie eenheidsreglement en MB van 3 feb 2017

De vervoerder / leverancier bevestigt dat de aangevoerde materialen geen voor het milieu
schadelijke stoffen, alsook geen asbestverdachte materialen bevatten.
Het acceptatiereglement is beschikbaar op de weegbrug.
Indien er een verhoging is op de milieuheffing zal deze verrekend worden.
Kortingen mogelijk op grote partijen

ANTWERP RECYCLING COMPANY THV

Poldervlietweg 3 - 2030 Antwerpen

Tel.: 03/568 69 29
Fax.: 03/568 85 82

BTW BE 0511.813.075
Fortis: 293-0362390-53

