3 stappenplan
WAT TE DOEN MET UW PRINTAFVAL
Printafval belandt nog al te vaak in de gewone vuilnisbak. Dit klein gevaarlijk
afval (KGA) dient nochtans gespecialiseerd opgehaald en verwerkt te worden.
Bovendien moet u vanaf begin 2017 de nodige verwerkingsattesten kunnen
voorleggen van uw printafval.
Source

Een mailtje of Inloggen
Wanneer uw box vol is laat u
ons dit eenvoudigweg weten
met een simpel mailtje naar :
boxvol@tomsonrecycle.be
of u gaat zelf inloggen in uw
account en geef de ophaling in

Wij verwerken uw afval
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Na onze ophaalronde wordt
alles verwerkt volgens de
opgelegde normen en volgt
afhandeling en uitbetaling.
Dit aan U of uw goede doel.

Wij komen graag bij u langs
Eens een ophaling aangevraagd worden
onze routes dagelijks opgesteld en zal u
vooraf worden ingelicht van de dag dat we
langskomen

Wat recycleren we wel en nemen we wel mee?

Inktpatronen, toner cartridges en drums, enkel origineel, worden door ons gerecycleerd.
U mag deze aanbieden in een eigen (stevige) doos naar keuze of gebruikmaken van onze recipiënten.
Om beschadiging te voorkomen kan u de inktpatronen best apart houden van de grotere zware toner cartridges.

Wat recycleren we niet en nemen we niet mee?

Vulbuizen, fuserkits, inktbussen, batterijen en afval allerhande worden niet door ons opgehaald. Bij twijfel, contacteer ons.
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U kan kiezen voor onze kartonnen dozen met een inhoud van 80 liter
U kan kiezen voor onze pvc afvalcontainers van 120 liter inhoud
U kan kiezen voor onze pvc afvalcontainers van 240 liter inhoud
U kan kiezen om gebruik te maken van eigen verloren pallets om de goederen te verpakken
U kan kiezen om gebruik te maken van onze eigen opzetranden voor europallets (deze worden omgeruild)
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Alle transporten vallen onder de Ovam-reglementering van Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
----Alle transporten worden uitgevoerd met ons eigen vervoer
----Transportvergunning voor Klein Gevaarlijk Afval OVAM-Registratienummer 55566
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Uw goederen worden op hun kwaliteit gecontroleerd, zowel mechanisch als electronisch
Vervolgens alles uitgesorteerd naar gelang de vastgestelde kwaliteit
'Clean good' wordt gewogen na sortering en 'Stuklijst' wordt individueel geteld
U ontvangt automatisch uw afvalverwerkingscertificaat bij registratie van het resultaat
Uw gekozen goede doel/uw bedrijf wordt correct vergoed volgens afspraak

