
DEPRIESTER Recyclage  

Oudenaardebaan 14      TARIEFLIJST  2023 v.1 

9690 Kluisbergen 

   BREEKWERF   AANNEMERS Prijzen (via facturatie) 

 AANVAARDEN VAN AFVALSTOFFEN 
Art nr Productsoort Euralcode Prijs / ton 

HRMP 

0001 Zuiver ongewapend betonpuin < 70 cm 170101 1,50 €  

0002 Zuiver ongewapend betonpuin > 70 cm 170101 5,50 € 

0003 Licht gewapend betonpuin tot 6 mm 170101 4,50 € 

0004 Zwaar gewapend betonpuin vanaf 8 mm 170101 10,00 € 

0005 Zwaar gewapend betonpuin met onzuiverheden(isolatie) 170101 39,00€ 

0006 Zuiver ongewapend mengpuin < 70 cm 170107 10,00 € 

0007 Zuiver ongewapend mengpuin > 70 cm 170107 13,00 € 

0008 Zuiver niet-teerhoudend asfaltpuin of freesasfalt 170302 10,00 € 

0043 Zuiver gewapend mengpuin 170107 13,00 € 

0009 Groen- en snoeiafval 200201 42,00 € 

0010 Wortels en boomstronken 200201 60,00 € 

0011 Grond en stenen (geen leem en klei grond) 170504 23,00 € 

0030 Leem en klei (moeilijk te zeven) 170504 35,00 € 

0035 Grond met boomwortels  30,00 € 

0042 Graszoden  30,00€ 

0029 Grond  170504 23,00 € 

         

 VERKOOP VAN BOUWSTOFFEN 
Art nr   Prijs / ton 

0012 Gebroken betonpuin 0/40 COPRO   9,00 € 

0019 Gebroken betonpuin 0/20 COPRO 11,00 € 

0020 Gebroken betonpuin 20/40 COPRO 11,00 € 

0038 Gebroken mengpuin 0/20 COPRO   8,00 € 

0013 Gebroken mengpuin 0/40 COPRO   3,50 € 

0015 Puinzeefzand  COPRO   2,00 € 

0016 Gezeefde grond     0,00 € 

0017 Teelaarde   14,00 € 

0039 Verrijkte Teelaarde  18,00 € 

0018 Compost 0/15 VLACO 15,00 € 

0045 Landbouwcompost VLACO    1,00€ 

0021 kalksteenslag 2/6  35,00 € 

0023 Houtsnippers van wortelhout  50,00 € 

0014 Asfaltgranulaat 0/20  12,00 € 



 

Hogervermelde prijzen zijn : 

− Excl. btw 

− Afgehaald en geladen op uw vrachtwagen 

− Minimum facturatie  bedraagt 15 € (maandelijkse  facturatie) 

Betalingsvoorwaarden : 30 dagen na einde maand factuurdatum 

Afhaling bouwstoffen volgens beschikbaarheid. Gelieve ons te contacteren bij  afhaling  en storten van grote 

kwantiteiten 

De meest actuele prijslijst ligt steeds ter inzagen in de burelen en kan  ook altijd telefonisch opgevraagd worden. 

Acceptatiereglement ter inzage aan weegbrug. 

ACCEPTATIEREGLEMENT  

 

1. Identificatie  

DEPRIESTER RECYCLAGE BVBA 

OUDENAARDEBAAN 60  (Uitbatingsplaats) 

M.Z. OUDENAARDEBAAN 14 

9690 KLUISBERGEN 

Tel: 055/38.83.05 

Email : depriester@skynet.be 

 

2. Toegankelijkheid 

Voorlopig is de site geopend na telefonisch contact. In de toekomst zal worden gewerkt met openingsuren. 

De site is enkel toegankelijk voor het personeel van Depriester Recyclage,  de bevoegde ambtenaren van 

de  gemeente,  OVAM en Gewest,  de controle-instellingen en de personen die materialen aanvoeren  of 

afhalen na  verkregen toestemming. 

De vervoerder meldt zich bij de verantwoordelijke en geeft volgende gegevens door : 

• Nummerplaat van  het voertuig 

• Naam en volledig adres klant en vervoerder 

• Herkomst van  het materiaal 

• Aard van het materiaal in de zin van  dit acceptatiereglement 

 

 

3. Materialen die aanvaard worden  
 

• Zuiver  ongewapend beton (EURAL-code 17 01 01) 

• Zuiver gewapend beton (EURAL-code 17 01 01) 

• Zuiver ongewapend mengpuin (EURAL-code 17 01 07) 

• Zuiver niet-teerhoudend asfaltpuin of freesasfalt (EURAL-code 17 03 02) 

• Grond en stenen (geen leem en  klei grond) (EURAL-code 17 05 04) 

• Groen- en snoeiafval (EURAL-code 20 02 01) 

• Wortels en  boomstronken (EURAL-code 20 02 01) 



 

 

4. Onzuiverheden  

Aanvoer – algemeen : 

De aangevoerde materialen mogen geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten, alsook niet 

schadelijk zijn voor de gezondheid. Na  bewerking moet immers een milieu-hygiënisch en bouwtechnisch 

verantwoord eindproduct worden  verkregen. Dit acceptatiereglement bevat enerzijds een opsomming 

van aanvaardingscriteria en anderzijds een niet-limitatieve lijst van  weigeringscriteria 

Alvorens een afleveringsbon wordt opgemaakt, zal de lading worden onderworpen aan een visuele 

controle en een controle op  geur en kleur. Bij de minste twijfel zal de  vervoerder met alle mogelijke 

middelen dienen aan te tonen dat het aangevoerde materiaal vrij is van schadelijke stoffen, zo niet zal de 

vracht geweigerd worden. 

Volgende materialen worden geweigerd : 

• Asbesthoudend of asbest verdachte materialen (vb. Golfplaten, asbestcementbuizen en  platen en 

alle andere  puin waar asbestvezels aan of in  verwerkt zijn) 

• Isolatiematerialen 

• Roofing 

• Spoorwegballast 

• Cellenbeton 

• Gyprocplaten 

• Ytongblokken en –panelen 

• Sandwichpanelen of elementen met ingebetonneerde verloren bekisting 

• Leisteen 

• Cokes 

• Vuurvaste stenen 

• Vliegassen of bodemassen  van verbrandingsinstallaties 

• Metaalslakken, non-ferroslakken 

• Grond, verontreinigd en  niet-verontreinigd 

• Afgezeefde stenen  uit bodem die niet  conform bijlage 6 van het  Vlarebo is 

• Puin afkomstig uit fysico-chemische reiniging  van uitgegraven  bodem of gelijkaardige afvalstoffen 

• Puin afkomstig van  een brand 

• Puin afkomstig van een gedwongen / verplichte afvoer van afvalstoffen of van 

bodemsaneringswerken conform het bodemdecreet 

 

Volgende onzuiverheden moeten beperkt gehouden worden (max. 1%) 

• Gips 

• Rubber 

• Pleisterwerk 

• Pvc-materialen 

• Plastiek 

• Papier en karton 



• Glas 

• Hout 

• Hoeveelheid grond in het puin 

• Hoeveelheid asfalt in beton-,  metselwerk- en mengpuin (max.  5%) 

• … 

Alle gerelateerde kosten verbonden aan  het verwijderen en afvoeren van deze verontreinigingen worden 

doorgerekend aan de  klant. 

Bij overschrijding van  dit  gehalte of een mengeling van  bovenstaande categorieën in eenzelfde lading kan 

de  vracht eventueel geaccepteerd worden volgens een aangepast tarief. 

Aanvoer van asfalt : 

Bij de aanvoer van asfalt wordt m.b.v. een PAK-spraytest en een draagbare UV-lamp nagegaan of het al 

dan niet gaat om teerhoudend asfalt. Oplichtende vlekken tonen de aanwezigheid van PAK’s  en dus van  

teer aan.  In dit geval zal de lading geweigerd worden. 

5. Weging van de aangevoerde materialen 

Na aanvaarding van de lading maakt de verantwoordelijke een weegbon op die de volgende gegevens 

bevat : 

• Naam en adres van de vergunningshouder 

• Bonnummer 

• Naam en adres van de klant en vervoerder 

• Nummerplaat van het voertuig 

• Herkomst en aard  van  het materiaal 

• EURAL-code indien van toepassing 

• Tarra, bruto en nettoweging 

• Datum  en uur van weging 

• Handtekening (en naam) van de vervoerder en de verantwoordelijke van de 

vergunningshouder. 

 

6. Storten en controle van de aangevoerde materialen 

Het materiaal wordt gekipt op de plaats aangeduid door de verantwoordelijke. Indien dit niet gebeurt 

wordt de lading op  kosten van de vervoerder  verplaatst. 

Indien bij het afkippen blijkt dat de lading niet conform is met  de  aanvoerbon kan de verantwoordelijke 

de vracht terug laten opladen. 

Indien uit nacontrole alsnog materialen worden aangetroffen die  niet geaccepteerd kunnen worden of 

blijkt  dat de lading niet conform is  met de aanvoerbon,  dan  heeft de verantwoordelijke het recht om  

verwijdering van de lading door de vervoerder te eisen. Alle gerelateerde kosten voor deze verwijdering in 

integraal voor rekening van de klant. 

7. Storttarieven 

Storttarieven zijn op aanvraag beschikbaar in de burelen van DEPRIESTER . 



Opgemaakt te Kluisbergen, 

 

Nathalie Depriester, 

Zaakvoerder Depriester Recyclage bvba 

 

 


