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Recycling kunststof leidingsystemen

Concept 2
28-04-2020Onze mogelijkheden  

voor het recyclen van 
kunststof leidingsystemen

Bij renovatie- en/of vervangingklussen vrijkomende kunststof leidingsystemen kunnen zeer goed 
gerecyled worden. Dit vrijkomende afval kan onder bepaalde voorwaarden* gratis worden ingeleverd 
bij een van de inzamelpunten van bij BureauLeiding aangesloten leden. Ook bij de DYKA filialen kunt u 
(wanneer u dit aangemeld heeft) terecht voor het inleveren van te recyclen kunststof leidingsystemen. 

 

Heeft u een project, op een bouwplaats of bij u aan de zaak, waarbij een kleine hoeveelheid (max. 2m3) 
te recyclen kunststof leidingsystemen vrijkomt, dan kunt u overwegen om een BIS-bigbag aan te 
schaffen (artikelnummer 20039702). Hierin kunt u al uw kunststof leidingsystemen afval verzamelen 
en verantwoord uw afvalstromen scheiden.

Wanneer de BIS-bigbag vol is belt u met SUEZ op telefoonnummer 0492-580000 en dan wordt 
de BIS-bigbag binnen 5 werkdagen opgehaald. Dit scheelt uzelf het heen en weer rijden met 
transportmiddelen met kleinere hoeveelheden kunststof afval en de (reis-)tijd om dit bij een van de 
gratis inzamelpunten te krijgen. 

Heeft u een project waarbij een grotere hoeveelheid te recyclen kunststof leidingsystemen vrijkomt, 
dan kan het om meerdere redenen interessant zijn om een 40m3 container op de bouwplaats te laten 
komen. U betaalt hiervoor een vergoeding voor het plaatsen én voor het ophalen van de container.  
U ontvangt dan (mits de inhoud voldoet aan alle voorwaarden) een vergoeding voor elke kilo 
ingeleverde en te recyclen kunststof.

De coördinatie van deze afvalstromen wordt verzorgd door BureauLeiding, de brancheorganisatie voor 
de producenten van kunststof leidingsystemen. U leest alles over de voorwaarden, de onkosten en de 
vergoedingen op https://www.bureauleiding.nl/bis-buizeninzamelsysteem. Ook kunt u via de directe 
link op die pagina uw container bestellen.

Bigbag (tot 2m3)

Container (40m3)

* Bekijk de achterzijde van deze leaflet voor de voorwaarden

Gratis inleveren bij een inzamelpunt
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− De buizen & hulpstukken mogen NIET stuk-  
    geslagen of vermalen worden of in de  
    container aangestampt worden: dit geldt als  
    vervuiling en zal afgekeurd worden!

− Zand, leem en modder gelden als vervuiling en  
    worden als zodanig in rekening gebracht!

Onder geen beding:
− Polyester producten (ook indien met PVC of  
    PE verbonden), folie, (tuin)slangen, buizen met
    sproeivoorzieningen, zand, modder, ontlasting,
    elektrolas koppelingen, kabelgoten & dak  
    goten van ander materiaal dan PVC of PP, ijzer,    
    kunststof drainage buizen met ommanteling,  
    tuinstoelen, producten van ABS, stortbakken,  
    speciekuipen, emmers, kabels, haspels, golf 
    platen, jerrycans, vuilniszakken, zaagsel,  
    koffiebekers, raamprofielen, e.d.

Het op een verantwoorde wijze recyclen van kunststof leidingsystemen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de 
producenten van kunststof leidingsystemen als ook van de verwerkers van deze producten. Alleen wanneer wij allen hier 
op een positieve manier mee omgaan draagt dit bij aan een beter milieu! U blijft als aanbieder van te recyclen materialen 
‘eigenaar’ totdat onze verwerker de binnengekomen materialen heeft beoordeeld en geaccepteerd voor verwerking.

Alleen als u zich houdt aan deze en de overige voorwaarden van BureauLeiding en het Buizen Inzamel Systeem kunnen 
de Nederlandse producenten van kunststof leidingsystemen een perfect sluitende cirkel van buis tot buis garanderen. 
Indien uw materiaal niet voldoet aan deze voorwaarden, zullen vervuilings- en sorteerkosten in rekening worden gebracht. 
LET OP!: in geval van meer dan 25% vervuiling kan de volledige inhoud afgekeurd worden!
 
Meer informatie, incl. de voorwaarden, kunt u vinden op www.bureauleiding.nl.

Recycling kunststof leidingsystemen

− Kunststof buizen & hulpstukken en dakgoten  
    & hulpstukken van PVC, PE en PP.

− Alles moet SCHOON worden aangeleverd,  
    bijv. materialen schoonspuiten met een
    hogedrukspuit.

− De buizen & hulpstukken moeten vrij zijn van
    chemische verontreiniging.

Wat mag in de container? En wat mag niet?


