
 

Suez behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen ten allen tijde worden geraadpleeg d 
op de website www.suezbelgium.be. Het is aan de Contractant om deze regelmatig te consulteren. 
Met betrekking tot de definitie van afvalstoffen, verwijst SUEZ naar de gebruiken, definities en het wettelijk kader van/rond afvalstoffen waaronder het onderscheid tussen 
gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van de volgende wetten en deze die hen hebben vervangen:  
• voor het Vlaams Gewest: het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 die het Vlaamse reglement met betrekking tot het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met inbegrip van alle wijzigingen alsook de bijlagen en diens wijzigingen;  
• voor het Waals Gewest: het decreet van 27 juni 1996 met betrekking tot afvalstoffen alsook het besluit van de Waalse regering van 10 juli 1997 die een catalogus van 
afvalstoffen opstelt, met inbegrip van alle wijzigingen; 
• voor het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest: het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen van 1 december 2016 
met inbegrip van alle wijzigingen en de ordonnantie van 14 juni 2012 met betrekking tot afvalstoffen met inbegrip van alle wi jzigingen, alsook haar bijlage 3 en diens 
wijzigingen. 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN 

 

 

 

bruingoed 

 De recipiënten mogen geen verontreinigingen of materialen anders dan ICT-apparatuur en/of 

bruingoed bevatten 

 De recipiënten mogen geen koel- en/of vriestoestellen bevatten 

 Alle producten worden aangeleverd zonder verpakking 

 TV’s en monitoren met gebroken schermen worden niet geaccepteerd, evenals condensatoren 

 ALLE toestellen moeten aangeleverd worden ZONDER batterijen (tenzij anders vermeld in de 

offerte) 

 Eventuele kleine back-up batterijen (pastille modellen) kunnen op elektronicakaarten blijven 

zitten 

 De apparaten mogen gemengd worden aangeleverd, tenzij een specifieke offerte (bv. 

beeldschermen, LCD-schermen, IT-mix excl. beeldschermen, IT-mix incl. beeldschermen…) 

door SUEZ werd opgemaakt 
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