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Wat kan U aanleveren
1) LANDBOUWFOLIE
- Landbouwfolie DIK (SERREFOLIE/ SILOPLASTIC)
à incl. zwarte stretchfolie
- Landbouwfolie DUN (stretchfolie van rond de
hooibalen)
2) BIGBAGS
3) TOUWEN
4) CANS/ BIDONS

Aanleveringsvoorwaarden

3
Wat aanvaarden wij niet

LANDBOUWFOLIE
•

Dikke en Dunne landbouwfolie dient gescheiden gelost

GEEN ;

•

‘Dikke landbouwfolie’ dient verpakt in ‘met de hand

- Noppenfolie/ mülching (=zeer dunne
folie die uit de grond getrokken wordt
zoals bv aardbeien-folie & courgettefolie)/ netten/ zeilen/ vliesdoek/
geweven zakken /gronddoek/
bigbags/touwen/ autobanden/ harde
kunststoffen of ander afval tussen de
dunne of dikke landbouwfolie (*)

manipuleerbare pakjes’
•

Pakjes dienen samengebonden met reepjes folie (niet met
touwen)

•

De landbouwfolie dient droog en bezemschoon te zijn

•

Touwen of ander afval mag niet verborgen worden tussen

•

dunne of dikke landbouwfolie
Zwarte stretchfolie dient geladen/ gelost bij ‘Dikke
Landbouwfolie’

•

Landbouwfolie op rol (kartonnen, metalen of kunststofkokers) wordt niet aanvaard

BIGBAGS
•

Proper en leeg

TOUWEN
•

Indien aanvoer in bigbags dienen deze leeggemaakt

CANS BIDONS
•

Leeg / gespoeld

- Landbouwfolie op rol (kartonnen,
metalen of kunststof-kokers) wordt niet
aanvaard
LOSSE LANDBOUWFOLIE DIE NAT IS EN
VOL MODDER PLAKT OF WAAR LOSSE
AARDE EN OF ANDER ORGANISCH
MATERIAAL
AANWEZIG
IS
ZAL
GEWEIGERD WORDEN!!!
(*) Indien er non-conformiteiten
tussen de landbouwfolie/ bigbags/
cans en-of touwen aanwezig zijn,
zullen deze aangerekend worden à €
210,- /t
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GIDS VOOR DE PRIJSBEWUSTE
LANDBOUWER

Tarieven

Premies

•

JERITOP is een door VAL-I-PAC Erkend
Recyclagecentrum

LANDBOUWFOLIE DIK
o
Siloplastic
o
Serrefolie
o
Wikkelfolie zwart

Voor uw verpakkingsafval vervullen wij
de administratieve verplichtingen voor

•
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LANDBOUWFOLIE DUN
o
Wikkelfolie groen/wit

•

BIGBAGS

•

BIDONS/ VATEN/ IBC

•

TOUWEN

het ontvangen van u recyclage
of containerforait
VAL-I-PAC nr. : 905.332

OVAM nr. : 90.358

U betaalt € 180,- /t (**)(***)

(**) Indien de dikke en dunne landbouwfolie niet
gescheiden kan gelost worden en JERITOP deze dient
uit te sorteren zijn wij verplicht om deze gemengde
landbouwfoiie aan te rekenen à € 230,- /t
(***) Heeft u grotere hoeveelheden? Graag
bezorgen wij u een aangepaste offerte op maat
van uw bedrijf, vereniging, gemeente of
intercommunale.

Recyclage
Is ons vak!

à samen aan te leveren, maar gescheiden te lossen

(met een minimumfakturatie van € 10 forfaitair)

JERITOP

JERITOP BVBA
Venecolaan 42
9880 AALTER
T. 09 222 00 36
W www.jeritop.be
M info@jeritop.be

