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Wit pVc dak

korting tot 25%   in 2014
Recycling van kunststof dakbanen: 

Recyclen van PVc dakbanen kost geld, maar minder dan wanneer PVc 
dakbanen worden afgevoerd met ongesorteerd bouw- en sloopafval. 
De fabrikanten en importeurs van kunststof dakbedekking, verenigd in de 
brancheorganisatie VEKUDAK, hebben daarom een retour- en recycling-
systeem voor PVc dakafval (Roofcollect) in het leven geroepen.

Dit systeem is bedoeld voor snijafval 
en oude PVc dakbedekkingen die 
vrijkomen bij dakrenovatie. 

VEKUDAK en VEBIDAK zetten zich geza-
menlijk in om dit retour- en recycling-
systeem te optimaliseren. 

Via de webshop kunt u lege big bags 
bestellen en volle big bags aanmelden.

Een groot pluspunt is dat de kosten voor 
dakbedekkingsbedrijven vooraf bekend 
zijn. De vervuilingsgraad van oude (loslig-
gende en mechanisch bevestigde) PVc 
dakbedekkingen is goed voorspelbaar. 
Projectomstandigheden spelen in feite 
geen rol. Daarom is de recyclingtechniek 
relatief eenvoudig. Naast een aantrekke-
lijke korting kunt u bij uw opdrachtgevers 
scoren met uw deelname aan dit initiatief.

recyclIngkOsten In 2014: 
•	 1	big	bag	voor	€	99,00	per	stuk
•	 2	big	bags	voor	€	88,00	per	stuk
•	 3	big	bags	voor	€	77,00	per	stuk
•	 4	big	bags	voor	€	66,00	per	stuk
•	 Vanaf	5	big	bags	€	55,00	per	stuk		

Afvoeren van meerdere big bags tegelijk 
scheelt dus aanzienlijk in de kosten. Voor 
2014 geldt een kortingsactie: leden van 
VEBIDAK en de partnerbedrijven van de 
VEKUDAK-leveranciers krijgen 12,5% kor-
ting op inzameling en afvoer van afgevulde 
big bags. Indien u als lid van VEBIDAK ook 
partnerbedrijf bent van een VEKUDAK-
leverancier, dan verdubbelt de korting. U 
krijgt in dat geval 25% korting op de afvoer 
van big bags.

De korting geldt alleen voor snijafval van 
dakbanen en voor oude dakbanen van 
daken met een maximale omvang van 
1.000 m2. De prijzen zijn inclusief alle bij-
komende kosten en exclusief BTW.

rOOFcOllect In 7 stappen:
1. Het recyclingsysteem richt zich vooral 
op snijafval. ook oude dakbanen kunnen 
bij het snijafval.

2. U verzamelt in big bags. Ze zijn 
geschikt voor kleine volumes, nemen niet 
veel plaats in en zijn eenvoudig te ver-
plaatsen. De big bags koopt u bij 
Roofcollect, maar u kunt ook uw eigen big 
bags gebruiken, mits ze heel zijn.

3. 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 meegaan, des te goedkoper per 
stuk. Het maakt niet uit waar ze in 
Nederland worden opgehaald.

4. Met zo’n 400 tot 500 m2 in een big bag 
en een maximaal totaal gewicht van 1.000 
kg rekent u de kosten per project snel uit.

5. Wat ingezameld wordt mag niet ver-
ontreinigd zijn. oude dakbanen moeten 
schoongemaakt worden, snijafval is 
meestal schoon genoeg.

6. 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. Via de webshop koopt u lege big bags 
en regelt u het ophalen van afgevulde. 
Voordat u opdracht geeft krijgt u altijd de 
totale kosten in beeld. Daarna bevestigt u 
de opdracht en maakt u deze definitief.
ga naar www.vekudakrecycling.nl.  

VEBIDAK heeft informatiebladen beschik-
baar die op uw verzoek gratis worden toe-
gezonden. Met uw vragen kunt u contact 
opnemen met André van den Engel: 
Tel: (030) 606 32 38 of via e-mail:
a.vandenengel@vebidak.nl.  

Op www.vekudakrecycling.nl 
kunt u lege big bags bestellen en 
afgevulde big bags aanmelden.
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André van den Engel
adjuct directeur / hoofd technische zaken 
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