
ACCEPTATIEVOORWAARDEN 

Bouwafvalzak 

OMSCHRIJVING 

Een bouwafvalzak is een sterke zak met een capaciteit van 1 kubieke meter (=25 vuilniszakken). In de 

bouwafvalzak kan 1500 kg bouw- en sloopafval. De bouwafvalzak is voorzien van een afsluitklep. In 

tegenstelling tot de klassieke container bent u er dus zeker van dat u de enige bent die hem gebruikt. 

Belgian Recycle Network zorgt voor de verdeling, ophaling en de milieuvriendelijke verwerking van deze 

bouwafvalzak. U vult de bouwafvalzak op uw eigen ritme, zonder enige tijdsdruk van de huurtermijn.  

Volgende regels dienen gerespecteerd te worden: 

 In de bouwafvalzak mogen geen asbest, asfalt, verf en ander gevaarlijke producten gedeponeerd 

worden.  

 Een gevulde bouwafvalzak weegt maximum 1500 kg 

 Afval dat naast of los op de zak ligt wordt niet meegenomen.  

 U bent zelf verantwoordelijk voor afval dat niet in de zak hoort.  

De zak wordt steeds binnen de 3 tot maximum 5 werkdagen opgehaald.  

Voor de ophaling van de bouwafvalzak gelden enkele regels: 

 U dient steeds het zaknummer (vermeld op aanhechtingsformulier van de afvalzak), uw naam, 

telefoonnummer en het ophaaladres door te geven. 

 De zak mag in geen geval overladen zijn.  

 De zak moet goed dichtgebonden zijn, zoniet kan hij getakeld worden. 

 De zak moet zodanig geplaatst zijn dat de vrachtwagen de zak op kan takelen. 

 De zak blijft na ophaling eigendom van Belgian Recycle Network. 

 

VOORWAARDEN 

Toegestaan: Niet toegestaan: 

 Steenpuin  Asbest en asbesthoudende producten (vb. eternit)  

 Bakstenen, beton, grond en zand  Asfalt en roofing 

 Piepschuim  Huishoudelijk afval 

 Bekabeling  Zelf ontbrandende stoffen  

 Hout   Roet 

 Karton, papier  Gevaarlijke stoffen (batterijen, spuitbussen, vloeistoffen) 

 Klein metaal  Dierlijk– en medisch afval 

 Glas en isolatie  Chemisch afval (zuren, basen, verf beits en verpakking  

 Gyproc (gips, plaaster)  ervan 

 Kunststof, PVC 

 Verpakkingsmateriaal 

 

Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de 

hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.  
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