ACCEPTATIEVOORWAARDEN

1000KW box
Euralcode
Afvalcode

OMSCHRIJVING
De volgende apparaten mogen samen in de 1000 kW box:
•
Schermhoudende apparaten (max 50% in gewicht van de box)
TV’s, monitoren, LCD-schermen, GSM-toestellen, organisers
Kleine elektrische apparaten
Radio’s, versterkers, stereo-installaties, video’s, camera’s, telefoon- en faxtoestellen,
kopieermachines, printers (eventueel met tonercartridge en inktcassettes), scanners, beamers,
mobilofoons, luidsprekers, koffieapparaten, medische apparatuur, meetinstrumenten, waterkokers,
frietketels, broodroosters, mixers, elektrische tuinapparatuur, stofzuigers, naaimachines, strijkijzers,
haardrogers, scheerapparaten, kruimeldieven, verlichtingsarmaturen, andere elektronische
kantoorapparatuur
•
Klein witgoed
Microgolfovens, dampkappen, verplaatsbare verwarmingsapparaten, kleine elektrische
ovens
•
CFK houdende toestellen
Koel- en vries apparatuur, drankautomaten. De toestellen moeten intact zijn en de
container of 1000 kW box mogen niet met de kraan beladen zijn.
•
Computers
PC, servers, mainframes, inclusief muis & keyboard of andere onderdelen
•
Alle types elektrische kabels
Exclusief grondkabels
•
Elektronische componenten
Printplaten, condensatoren, spoelen, IC’s
Toestellen op batterijen mogen nog deze batterijen bevatten. Resten van etenswaren (vb.
frituurvet in frietketels) zijn niet toegelaten. Toestellen met radioactieve bestanddelen (vb.
rookdetectoren, bepaalde niveaumeters) zijn verboden.
De stockageplaats van de 1000kWbox moet toegankelijk zijn voor inzameling door middel van
transpallet.
Acceptatievoorwaarden
1. Enkel de hierboven vermelde apparatuur mag aangeleverd worden. Andere apparaten of onderdelen
(accu’s, medicijnen, gasflessen, …) worden niet geaccepteerd.
2. Alle apparaten moeten volledig aangeboden worden, er mogen dus geen stukken aan ontbreken.
3. Alle producten moeten volldig uit hun verpakking verwijderd zijn, zoniet worden hiervoor uitpakkosten
doorgerekend.
4. Apparaten dienen onbesmeurd aangeleverd te worden, zodat bij de demontage van de apparaten geen
gevaarlijke situaties ontstaan voor medewerkers en/of het milieu.
5. Koelkasten en andere apparaten moeten ontdaan zijn van water, levensmiddelen, olie, vetten en/of
chemisch
afval (accu’s, verfblikken, …)
6. Koelkasten en andere apparaten mogen geen asbest bevatten.
7. Er mag geen gevaarlijk afval in de boxpaletten, containers of apparaten aanwezig zijn (medicijnen,
spuiten, …)
8. Beeldbuishoudend materiaal moet aangeboden worden met een intacte beeldbuis
9. Materiaal dat niet conform aan bovenvermelde acceptatievoorwaarden wordt aangeleverd kan, geheel of
gedeeltelijk, worden geweigerd.
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