BSR BVBA Bouw- en sloop- recycling
Doelhaagstraat 77, 2840 Rumst
BTW BE 0670 920 393
OVAM nr.: 127034/1
COPRO nr.: 1863/10B

TARIEVEN LIJST 2020

TARIEVEN STORTEN
Code

Omschrijving

€/ per ton

LMRP
(Laag Milieu Risicoprofiel Puin)
I 001
I 002

Zuiver ongewapend beton
Onzuiver ongewapend beton (beperkte fysieke verontreiniging met max. 1% niet

0.00 €
2.00 €

inert materiaal zoals hout, plastiek, gips,…)

I 003
I 004
I 005
I 006

Zuiver gewapend beton (beton met kantlengte tussen 0.8m en 1.5m)
Zuiver zwaargewapend beton (beton met kantlengte > 1.5m)
Zuiver baksteenpuin
Onzuiver baksteenpuin Cat. I (Beperkte fysieke verontreiniging met max. 1% niet

1.50 €
5.00 €
6.00 €
7.50 €

I 007

inert materiaal zoals hout, plastiek, gips,…)
Onzuiver baksteenpuin Cat. II (Beperkt fysieke verontreiniging met max. 5% niet
inert materiaal zoals hout, plastiek, gips,…)

9.50 €

I 008

Zand met min. 50% steenpuin (zeefresten)

Code

Omschrijving

20.00 €

€/ per ton

HMRP
(Hoog Milieu Risicoprofiel Puin)
I 001
I 002

Zuiver ongewapend beton
Onzuiver ongewapend beton (beperkte fysieke verontreiniging met max. 1% niet

0.00 €
4.00 €

inert materiaal zoals hout, plastiek, gips,…)

I 003
I 004
I 005
I 006

Zuiver gewapend beton (beton met kantlengte tussen 0.8m en 1.5m)
Zuiver zwaargewapend beton (beton met kantlengte > 1.5m)
Zuiver baksteenpuin
Onzuiver baksteenpuin Cat. I (Beperkte fysieke verontreiniging met 1% niet inert

3.50 €
5.00 €
8.50 €
10.50 €

I 007

materiaal zoals hout, plastiek, gips,…)
Onzuiver baksteenpuin Cat. II (Beperkte fysieke verontreiniging met max. 5% niet
inert materiaal zoals hout, plastiek, gips,…)

12.50 €

I 008

Zand met min. 50% steenpuin (zeefresten)

24.00 €

TARIEVEN AFHALEN GERECYCLEERDE GRANULATEN
Code

Omschrijving

€/ per ton

Gebroken Betongranulaat 0/6.3 (COPRO)
Gebroken Betongranulaat 0/20 (COPRO)
Gebroken Betongranulaat 0/40 (COPRO)
Gebroken Betongranulaat 6.3/20 (COPRO)
Gebroken Betongranulaat 6.3/31.5 (COPRO)
Gebroken Betongranulaat 20/40 (COPRO) – op aanvraag

8.00 €
7.50 €
6.50 €
10.50 €
10.50 €
10.50 €

Gebroken Menggranulaat 0/20 (COPRO)
Gebroken Menggranulaat 0/40 (COPRO)
Gebroken Menggranulaat 20/40 (COPRO) – op aanvraag

4.00 €
2.00 €
6.50 €

Zeefzand (afkomstig van breekinstallatie) (COPRO)

GRATIS

Volgende stromen zijn LMRP:
-

Puin van sorteerinrichtingen waarvan kan aangetoond worden dat ze voldoen aan het kwaliteitsborgingsysteem van het
eenheidsreglement
Puin afkomstig van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen met verwerkingsattest van een
sloopbeheerorganisatie. (te verkrijgen via www.tracimat.be)
Puin afkomstig van infrastructuurwerken waarvoor een sloopattest voor LMRP van een erkende sloopbeheerorganisatie van
voorgelegd worden
Puin van productieafval (betonindustrie, baksteenindustrie, …)
Afgezeefde stenen uit bodem mits verklaring van een grondbeheerorganisatie
Puin van niet- verontreinigde natuursteenbewerking (kasseistenen, arduinstenen, boordstenen, …)
Puin waarvan kan worden aangetoond dat bij aanvaarding v/h puin per partij minstens één conforme representatieve milieu
hygiënische analyse werd uitgevoerd (min één analyse per 1000m³ op alle parameters waarnaar verwezen wordt in artikel 2.3.2.1
van het VLAREMA)

Volgende stromen zijn HMRP:
-

Puin afkomstig van NIET- selectieve sloop d.w.z. zonder verwerkingstoelating van een sloopbeheerorganisatie
Puin afkomstig van containerparken
Puin afkomstig van containerparken
Afgezeefde stenen uit bodem die niet conform VLAREBO VI en VII is.
Puin van ongekende oorsprong
Puin afkomstig van een gedwongen / verplichte afvoer van afvalstoffen en bodemsaneringswerken conform Bodemdecreet
Puin afkomstig van een brand
Puin afkomstig van saneringen
Puin van landfillmining

Algemene informatie
-

De vervoerder/ leverancier bevestigt dat de aangevoerde materialen geen gevaarlijke industriële en/of toxische stoffen bevatten.
Asbesthoudende materialen zijn absoluut verboden.
Het acceptatiereglement is te verkrijgen aan de receptie.
Onze algemene voorwaarden zijn te verkrijgen op het bureel
Prijzen zijn afgehaald op onze breekwerf onder voorbehoud van beschikbaarheid en Excl. B.T.W.
BSR BVBA werkt conform de Vlarem- en Vlarea wetgeving.

