Betaalbaar systeem
voor een betere wereld

Op steeds meer daken liggen PVC dakbanen. Een begrijpelijke
keuze. Want een PVC dakbaan is een hoogwaardig product,
heeft een lange levensduur en kan prima worden hergebruikt.
Vekudak en VEBIDAK hebben een betaalbaar systeem opgezet
om thermoplastische dakbedekking na jaren van dienst te
recyclen voor een betere wereld: Roofcollect. Het nieuwe
inzamelingsysteem sluit aan bij het Europese initiatief van de Vinyl
Foundation. Na inzameling en verwerking wordt het materiaal
gebruikt voor nieuwe producten.

Recyclen van PVC dakbanen kost
geld. Maar minder dan wanneer PVC
dakbanen worden afgevoerd met
ongesorteerd bouw- en sloopafval.
Dus recycling spaart niet alleen het
milieu, maar ook de portemonnee.
De werkwijze van Roofcollect maakt
het dakdekkers heel eenvoudig om
te recyclen, vooral omdat de kosten
vooraf helder zijn. In 7 stappen leggen
Vekudak en VEBIDAK op de achterzijde
uit hoe Roofcollect werkt.

Recycling- en
afvoerkosten per stuk:
1 big bag
2 big bags
3 big bags
4 big bags
5+ big bags

€ 99,€ 88,€ 77,€ 66,€ 55,-

Prijzen zijn geldig voor 2015-2016 en
inclusief labels. Afgevulde big bags
worden vanaf één locatie in Nederland
op een afgesproken moment afgevoerd.

Kortingsactie tot 25%
Afvoeren van meerdere big bags tegelijk
scheelt aanzienlijk in de kosten. Voor 20152016 geldt een kortingsactie: leden van
VEBIDAK en de partnerbedrijven van de
Vekudakleveranciers krijgen 12,5% korting
op inzameling en afvoer van afgevulde big
bags. Bent u zowel Vekudak partnerbedrijf
als VEBIDAK-lid, dan verdubbelt de korting.
U krijgt dan 25% korting op de afvoer van
big bags!
De korting geldt alleen voor snijafval van
dakbanen en over oude dakbanen van
daken met een maximale omvang van
1.000 m2. De prijzen zijn inclusief alle
bijkomende kosten en exclusief BTW.

Prijzen nieuwe big bags,
franco thuis geleverd:
5 big bags € 80,10 big bags € 120,Prijzen zijn geldig voor 2015-2016.

www.vekudakrecycling.nl
Kijk op www.vekudakrecycling.nl voor
meer informatie over het Nederlandse
recyclingsysteem met Roofcollect.
U vindt er praktische informatie met instructies voor een juiste inzameling op
de bouwplaats en in de werkplaats van
de dakdekker. U plaatst er direct uw
bestelling en kunt labels downloaden.
Roofcollect is een eenvoudig en betaalbaar systeem. Voor een betere wereld.
We zien uw order graag tegemoet!

Roofcollect
in 7 stappen

1.	Focus op snijafval
Het recyclingsysteem richt zich vooral
op snijafval, omdat vakbekwaam aangebrachte PVC dakbanen een levensduur van
wel 30 jaar hebben en er niet veel gerenoveerd of gesloopt wordt. In Nederland
komt jaarlijks zo’n 15 tot 20 ton snijafval
vrij, een volume van zo’n 60 big bags.
U werkt mee door het in big bags te verzamelen en door ons te laten ophalen. Ook
oude dakbanen kunnen bij het snijafval.
2. Big bags
	We verzamelen in big bags. Ze zijn
geschikt voor kleine volumes, nemen
niet veel plaats in en zijn eenvoudig te
verplaatsen. De big bags koopt u bij ons,
maar u kunt ook uw eigen big bags gebruiken, mits ze heel zijn.
3. Prijs vooraf bekend
	Voor het inzamelen en afvoeren van big
bags liggen de prijzen vast. Vooraf heeft
u dus inzage in de kosten. Hoe meer er
per rit mee gaan, des te goedkoper per
stuk. Het maakt niet uit waar ze in
Nederland worden opgehaald.

4. Zelf uitrekenen
	Iedere vakman weet hoeveel snijafval of
PVC-dakbedekking er van een dak komt.
Met z o’n 400-500 m2 in een big bag en
	een maximaal totaal gewicht van 1.000 kg,
rekent u de kosten per project snel uit.
5. Schone inzameling
	Wat ingezameld wordt mag niet verontreinigd zijn. Een verantwoordelijkheid
van de keten, die bij u begint. Bovendien
spaart het u kosten. Oude dakbanen
moeten schoongemaakt worden, snijafval is meestal schoon genoeg.
6. Eenvoudig bestellen
	Een bestelling van big bags wordt na
een week afgeleverd. U geeft door waar
en wanneer afgevulde big bags met
label van de afzender kunnen worden
opgehaald. Tussen order en ophalen zit
minimaal drie weken. De factuur volgt
binnen twee weken na ophalen.
7. Webshop
	Via www.vekudakrecycling.nl koopt u lege
big bags en regelt u het ophalen van afgevulde. Voor u opdracht geeft krijgt u altijd
de totale kosten in beeld. Daarna bevestigt
u de opdracht en maakt u deze definitief.

VEBIDAK

Vekudak

Branchevereniging voor serieuze
bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. De lidbedrijven vertegenwoordigen ruim 70% van de totale omzet in de
branche. De aangesloten bedrijven zijn
gevestigd in alle delen van Nederland.

Vereniging van A-merk leveranciers van
PVC Kunststofdakbedekking. Zij investeren
in een veilig en duurzaam product van hoge
kwaliteit, dat efficiënt op het dak wordt aangebracht en in vele kleuren leverbaar is.
De leden hebben allen een netwerk van
partners bestaande uit professionele dakbedekkingsbedrijven, dat waarborgt een
hoogwaardig kwaliteitsdak.
Met het ActiefDak
benadrukt Vekudak de
waarde en het belang
van een goed dak.

Roofcollect
Europese oplossing voor de
recycling van thermoplastische
dakbedekking en waterdichte
membranen onder de paraplu
van de Vinyl Foundation.
Roofcollect is in 2003 opgericht
door de fabrikanten van kunststof
dakbedekkingen in Europa.
Het is een succes: volumes zijn
gestegen van 1.633 ton in 2011 tot
4.045 ton in 2014.

VEBIDAK
Postbus 1248
3430 BE Nieuwegein
(030) 606 32 38
info@vebidak.nl
http://www.vebidak.nl

Vekudak
Postbus 420
2260 AK Leidschendam
(070) 444 06 60
vekudak@nrk.nl
http://vekudak.nrk.nl

