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Geachte, 
 
Hierbij vindt U de aanleveringsvoorwaarden en prijzen van de Maatschap Rematt voor het verwerken van 
asbesthoudend afval.  Rematt verwerkt in Uw opdracht asbestafval, afkomstig van Uw werven, zodanig dat dit 
gestort kan worden op de klasse I stortplaats Indaver.   
 
Rematt zal het afval pas aanvaarden nadat U onze offerte bevestigd hebt en aan alle gestelde formaliteiten is 
voldaan, o.a de financiële voorwaarden.  In de mate van het mogelijke engageren wij ons het afval chronologisch 
te verwerken. 
 
De klient garandeert dat er zich buiten asbest geen andere toxische, radioaktieve of gevaarlijke stoffen in het afval 
bevinden.  Indien dit wel het geval is, verbindt de klient er zich toe het afval terug te nemen mits vergoeding van 
de reeds gemaakte kosten. 
Alle afval wordt bij aankomst gecontroleerd op radioaktiviteit, de Belgische wetgeving hieromtrent wordt gevolgd. 
 
Het transport, de keuze van de transporteur, de wijze van verpakking enz. valt niet onder de verantwoordelijkheid 
van Rematt.  Wij aanvaarden enkel afval dat verpakt is volgens de richtlijnen van OVAM en de voorschriften uit de 
ADR-wetgeving. 
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I. Aanleveringsvoorwaarden 
Om een vlotte verwerking van het afval toe te laten, kan het asbestafval slechts als volgt aangeleverd worden.  
Afwijkingen hierop kunnen alleen na schriftelijk akkoord van Rematt. 
 
A. Containers 
Alle asbest dient aangeleverd te worden in een gesloten en zuivere container, type zeecontainer  
- max. buitenafmetingen : 2,4 x 2,4 x 6 meter  (max. 30m³ containers) 
- deze containers dienen nog in goede staat te zijn: . waterdicht 
  . geen blutsen 
  . effen vloer  
- containers moeten met een haaksysteem verplaatst kunnen worden 
 
B. Zakken 
- alle asbest dient luchtdicht verpakt te zijn in dubbele PE-zakken voorzien van het asbestkenteken, zoals 

voorgeschreven door Ovam.  Deze zakken dienen voldoende stevig te zijn, zodat ze intakt bij Rematt 
aankomen.  

- maximum gewicht van de zakken : 25 kg 
- maximum afmetingen : 1100 x 630 mm 
 
Het gebruik van geweven (kunstof-)zakken is niet toegestaan. 
 
C. Big Bags 
Uitsluitend materiaal dat gecementeerd kan worden, kan aangeleverd worden in Big Bags. 
Zijn bijgevolg uitgesloten alle licht gecontamineerd afval dat samendrukbaar is zoals : 
- plastiekafval afkomstig van zonebouw 
- filters en wegwerpmaskers 
- wolachtig isolatiemateriaal ( glaswol, rotswol, … ) tenzij vermengd met bijvoorbeeld gipsisolatie afkomstig 

van leidingen, … 
- (wegwerp-)overalls (Tyveck) en onderkledij, sokken, … 
- Handschoenen 
- … 

 
Deze materialen dienen steeds verpakt te worden in dubbele doorzichtige PE-zakken zoals hierboven 
beschreven. 
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Opmerking : bij specifieke werfomstandigheden en/of beperkte transportmogelijkheden ( bijvoorbeeld bij 
aanlevering in open-top containers ) kan de aanlevering van deze materialen toch in big-bags gebeuren mits : 
- voorafgaandelijke, enkelvoudige verpakking van het materiaal in doorzichtige PE-zakken van beperkte 

afmetingen ( 1100x630 mm ) 
- gescheiden verpakking van het aldus enkelvoudig verpakt afval in een big-bag ( maw niet gemengd met te 

cementeren afval ) 
- duidelijke en meervoudige markering van de omhullende big-bag met rode, grote letter ‘P’ ( te Persen ) 
 
Bijkomende voorwaarden : 
- transport dient te gebeuren door een erkende transporteur 
- de Big Bags dienen zodanig aangeleverd te worden dat zij met een vorklift gemakkelijk kunnen gelost 

worden d.w.z. op een pallet of zodanig gestapeld dat de lussen van de Big Bag bereikbaar zijn. Indien dit niet 
het geval is, zal er gelost worden aan € 50,00/uur. 

 
Criteria Big Bags: 
- afmetingen : 90 x 90 x 125 cm 
- veiligheidsafsluiting bovenaan 
- vlakke bodem onderaan 
- volledig dubbelwandig (PP gecoat doek) 
- luchtdicht afgesloten 
- minstens 2 zijden bedrukt met het asbestlabel (met uitzondering voor keramische vezel) 
- veiligheidsgegevens : SWL : 1.000 kg / SF : 5/1 
- officieel gekeurd voor asbest, dit merkteken moet duidelijk zichtbaar vermeld staan op elke Big Bag (met 

uitzondering voor keramische vezel) 
- max. gewicht 1000 kg 
- voorzien van 4 lussen 
 
D. Andere verpakkingen 
Grote voorwerpen zoals leidingen, ovens, deuren, edm, kunnen aangeleverd worden met in achtname van: 
- luchtdichte en dubbele verpakking 
- verpakking voorzien van het asbestkenteken 
- aanlevering op pallet(s) of met lussen te lossen met een heftruck 
- verankering van verpakte grote voorwerpen op hun eventuele dragers (pallets) 
 
Opmerking:  voorafgaandelijk schriftelijk akkoord is nodig.  
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II. Fakturatie en Betalingen 
Wij faktureren einde maand van de aanlevering van de goederen op basis van het weegticket.   
Principieel wordt er maandelijks per klient maar één verzamelfactuur gemaakt.  Op aanvraag kan deze factuur 
opgesplitst worden in meerdere facturen doch hiervoor zal een administratiekost van € 5,- per bijkomende factuur 
aangerekend worden. 
Indien er bij verwerking van het afval non-conformiteiten met betrekking tot onderhavige aanlevervoor-waarden 
( zie VIII ) worden vastgesteld, dan zullen deze verrekend worden aan de vermelde tarieven.   
Betalingen van onze facturen dienen te gebeuren uiterlijk 30 dagen einde maand aanlevering. 
 
 
III. Aanleveringsprocedures 
Een eerste aanlevering van afval kan pas gebeuren nadat wij een gunstig advies bekomen hebben van onze 
kredietverzekeraar.  De kosten van de kredietverzekering zijn ten onze laste. 
 
De klient gaat ermee akkoord om alle asbestafval dat hij voor stockage toevertrouwd aan Rematt, ook door 
Rematt te laten verwerken.  Wij gaan ervan uit dat alle afval bij ons aangeleverd, asbestafval is en dient verwerkt 
te worden. 
 
Rematt aanvaardt slechts leveringen indien deze op voorhand aangemeld zijn. 
 
Rematt kent aan elke container en/of afvalpartij een kontraktnummer toe. 
 
Door het feit dat de klient bij Rematt een container aanlevert - waarvoor hij een kontrakt- nummer gekregen 
heeft - erkent de klient dat hij akkoord gaat met de aanleverings- en betalingsvoorwaarden van Rematt.  De 
aanleveringen dienen tijdens de normale werkuren te gebeuren, m.n. tussen 7h00 en 15h30.  Gelieve te noteren 
dat onze firma de verlofregeling van de bouwsector - regio Turnhout volgt. 
 
Bij aankomst wordt de container gewogen op onze officiële weegbrug . Het is dit gewicht dat dienst doet als 
basis voor de fakturatie.  De klient zal hiervoor een ‘Aankomstverklaring’ ontvangen. 
De chauffeur dient onze instrukties voor het laden, lossen en wegen strikt te volgen.   
Kopie van deze instrukties is te verkrijgen op aanvraag en ligt ter inzage bij levering. 
 
Rematt verbindt zich ertoe het aangeleverde asbestafval te verwerken in de meest veilige omstandigheden, 
zodanig dat dit beantwoordt aan de gestelde stortnormen van Indaver.   
Alle asbestafval zal na verwerking afgevoerd worden naar de klasse I stortplaats Indaver.   
Het is evident dat Rematt zich slechts kan verbinden voor zover Indaver het aan zijn normen beantwoordend 
afval blijft aanvaarden. 
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IV. Aanleveringadres 
Rematt Maatschap - Lichtstraat 20 (Vaartstraat) – 2400 Mol  
Routeplan op www.rematt.be 
 
 
V. Administratie 
Deze procedure geldt voor elke container : 
1. Offertebevestiging aan Rematt (éénmalig). 
2. Enkele dagen vooraleer U wenst aan te leveren, meldt U dit aan Rematt. De aanlevering dient te gebeuren 

tussen 7h00 en 15h30. 
3. Rematt bevestigt de aanlevering en deelt U schriftelijk het kontraktnummer mee. De chauffeur dient bij 

aanlevering in het bezit te zijn van dit kontraktnummer. 
4. Bij aankomst wordt het afval gewogen.  U krijgt hiervan bevestiging.  Elke container wordt ook éénmalig 

apart gewogen. 
5. De container wordt na verwerking vrijgegeven voor ophaling. U zal hiervan op de hoogte gebracht worden. 

Indien een container twee weken na de datum van melding van vrijgave, nog niet werd opgehaald, zal 
huurgeld worden gerekend aan 20 euro per aangevangen week.   

 
Wij verkiezen deze gegevens door te sturen via E-mail, met uitzondering van de attesten. 
Gelieve ons uw e-mailadres te laten geworden. 
 
 
VI. Zijn in de tarieven van Rematt inbegrepen 
- receptie van het asbestafval 
- wegen van de container  
- afleveren ‘Aankomstverklaring’ 
- verwerken van het asbestafval conform de normen van Indaver 
- transport naar Indaver  
- stortgelden en milieuheffingen 

 

  

http://www.rematt.be/
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VII. Tarieven  
1. Basisprijs voor kleine hoeveelheden: per ton:   
 met een minimum faktuurbedrag van € 200,00 per kontraktnummer € 1.250,00 
 
2. Voor hoeveelheden (op jaarbasis) van 50 t.e.m. 
 100 ton: per ton: € 1.100,00 
 
3. Voor hoeveelheden (op jaarbasis) van 100 ton 
 of meer: per ton: € 1.050,00 
 
Opmerking mbt de staffels:  hoeveelheidskortingen worden toegestaan in de vorm van een kredietnota op de verwerkingskosten.  Zodra de 
quota bereikt zijn, ontvangt U deze kredietnota  
en wordt het tarief aangepast. 
1 Het gebruik van de parkingplaats na verwerking, wordt als huurovereenkomst gekwalificeerd en niet als bewaargevingsovereenkomst.  
Rematt is niet aansprakelijk voor beschadigingen, diefstal of brand van de gestalde container.  Rematt is geen vrijwaring verschuldigd voor 
feiten van derden of elke andere oorzaak van beschadiging van geparkeerde containers of goederen. 

 
4. Zone 2-tarief om voorwerpen te decontamineren/ontmantelen: per ton: € 1.500,00 

 
Opmerking: Rematt beschikt over een asbestzone (12m diep x 4m hoog x 3m breed),  

 waar asbesthoudende voorwerpen kunnen worden gedecontamineerd/ontmanteld. 
Een ontmantelingstarief wordt enkel toegekend indien bij aanvraag van een contractnummer de 
aanwezigheid van ‘zone 2-toepassingen’ duidelijk vermeld wordt. Indien er sprake is van gemende 
afvalstromen in 1 container, dient er een duidelijk visueel onderscheid tussen de verschillende afvalstromen 
te worden aangebracht. 

 
5. Tarief van non-conforme aanleveringen: per ton: € 1.700,00 

 
6. Voorwerpen buiten formaat, voorwerpen die niet te lossen zijn met heftruck, en alle ander niet beschreven 

asbestafval zoals oa gecontamineerde grond:                                                        prijs op aanvraag  
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VIII. Materiaal dat niet-conform aan onze voorwaarden wordt aangeleverd, zal automatisch aan de volgende 
extra tarieven gefaktureerd worden 
1. Opkuis kontainer wegens te groot aantal beschadigde/niet luchtdichte zakken, zodanig dat 
 onze arbeiders de container niet in veilige omstandigheden kunnen lossen : 
 .   Forfaitair: € 160,00 
   
 Opmerking:  Indien de vervuiling te ernstig is, wordt de container in zone 2 gelost en wordt het zone 2-tarief 

van € 1.700,00 ipv het standaardtarief doorgerekend.   
   
2. Verwerken asbestafval aangeleverd in niet conforme verpakking (zoals bepaald onder punt I. 

aanleveringsvoorwaarden).  
 Prijs per ton ( zone 2-tarief ) : € 1700,00 
  
3. Aanwezigheid van grote stukken metaal die onze schredder blokkeren : 
 Prijs per blokkering: € 250,00 

 
Opmerking: Bij herhaaldelijke blokkeringen van de schredder door aanwezigheid van metaal, zal het nog niet 
verwerkte deel van de aanlevering verwerkt worden via zone 2.  Hier wordt het asbestafval handmatig 
uitgesorteerd en zullen de stoorstoffen verwijderd en manueel verwerkt worden. Overbodig te vermelden 
dat deze materialen ook zeker niet thuishoren in big-bags.  
Tarief hiervoor bedraagt € 1.700,- per ton resterend gewicht. 

 
Deze lijst is niet limitatief.   Voor elke non-conformiteit maakt Rematt een verslag op dat aan de klant wordt 
overgemaakt op moment van vaststelling/verwerking. 
 
IX. Aanleveren van kleine hoeveelheden 
Betreft het aanleveren van kleine hoeveelheden (maximun 1.000 kg) die niet per container worden 
aangevoerd of waarvoor de klient een aparte weging vraagt. 
Onze algemene voorwaarden blijven geldig, uitgezonderd hetgeen hierna vermeld wordt. 
1. De klient vraagt een kontraktnummer aan en vermeld hierbij ook duidelijk dat hij de goederen 

afzonderlijk wenst te laten wegen. 
2. Rematt bevestigt dit op het bevestigingsdocument. 
3. Alle goederen worden zodanig aangeleverd dat zij met de hand of met een vorklift kunnen gelost 

worden. 
4. Bij aanlevering worden de goederen op de weegschaal geplaatst. Het gewicht wordt genoteerd en aan 

de klient overgemaakt. Het is dit gewicht dat als basis dient tot de fakturatie, dus inclusief verpakking en 
pallet. 

 
Opgelet: De klient aanvaardt het weegbriefje van onze geijkte weegschaal als officieel bewijs.   Per pakket, 
dat apart dient gewogen te worden, zal een extra kost van € 25,00 worden aangerekend. 
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X. Samengestelde aanleveringen 
Wij vragen aan de klient om samengestelde leveringen, dit zijn leveringen waarbij in één container verschillende 
partijen van verschillende klanten en of werven zitten, op voorhand aan te melden.   
 
Voor containers met maximaal drie partijen, kan indien gewenst één attest per partij worden afgeleverd.  In dat 
geval dient op voorhand één contractnummer per partij te worden aangevraagd en moeten de partijen duidelijk 
visueel te onderscheiden zijn bij verwerking. 
 
Indien er zich in één container meer dan drie partijen bevinden,  zullen wij slechts één attest afleveren voor de 
totale inhoud.    Indien de klient dit wenst, kunnen wij wel de verschillende klanten/plaatsen van herkomst ter 
indicatieven titel op een bijlage bij het attest vermelden.  Dit gebeurt op basis van de door de klient aan ons 
verstrekte gegevens. 
 
 
Vertrouwend U hiermede van dienst te zijn verblijven we, 
Hoogachtend, 
 
 
 Rematt Maatschap 
 
 
 R. Fraussen 
 Volmachthouder  
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Nota 
Mogen we U verzoeken dit document ondertekend voor akkoord, vóór de eerste aanlevering, terug te zenden. 
 
 

 
 
Ik, ondergetekende, bevestig hierbij kennis te hebben genomen van de algemene aanleverings-voorwaarden van 
de firma Rematt. 
 
Bedrijfsgegevens (naam, adres, B.T.W. nummer,…)   
 
        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
 
Naam en e-mailadres van de te kontakteren persoon :                             .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       
 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     
 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     
 
 
 
 
 
Datum, naam en handtekening  
met handgeschreven vermelding 
"Voor akkoord"  
 
 
 
 
 
 
 


