Identificatie formulier voor Containerparken of Regionale Overslag Stations
INVULLEN EN TERUG TE STUREN NAAR FAX NR 02/70 66 333
Identificatie van het Containerpark
Rechtsvorm :
 NV
 BVBA
 CV
Containerpark - R.O.S. : IC
Adres en Nr. :
Postcode :
Plaats :
BTW Nr. :
Algemeen Telefoonnummer :
Algemene Fax :
Algemeen E-mail adres :
Contactpersoon :
Rechtstreeks Telefoonnummer :
Rechtstreekse Fax :
Rechtstreeks E-mail adres :
Taalvoorkeur:
 Français
Intercommunale
Adres en Nr. :
Postcode :
Plaats :

 Andere : .................................

 Nederlands

Bandentypes die door u aanvaard worden
Banden voor Personen-, Bestelwagens en 4x4 :
Banden voor Vrachtwagens, Autobussen en Autocars :
Banden voor Burgerlijke Bouwkundige Werktuigen:
Banden voor Landbouwwerktuigen :
Banden voor Industriële werktuigen :
Banden voor Motoren :

 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja

 Neen
 Neen
 Neen
 Neen
 Neen
 Neen

Aantal afvalbanden die jaarlijks vrijkomen op uw Containerpark of R.O.S.
Aantal banden voor Personen-, Bestelwagens en 4x4 :
Aantal banden voor Vrachtwagens, Autobussen en Autocars :
Aantal banden voor Burgerlijke Bouwkundige Werktuigen:
Aantal banden voor Landbouwwerktuigen :
Aantal banden voor Industriële werktuigen :
Aantal banden voor Motoren :

...................... st.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
...................... st.

Openingsuren van het Containerpark of R.O.S. voor het afhalen van de afvalbanden






Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Page 1 of 4

van ___:___ u tot ___:___ u
van ___:___ u tot ___:___ u
van ___:___ u tot ___:___ u
van ___:___ u tot ___:___ u
van ___:___ u tot ___:___ u

en van ___:___ u tot ___:___ u
en van ___:___ u tot ___:___ u
en van ___:___ u tot ___:___ u
en van ___:___ u tot ___:___ u
en van ___:___ u tot ___:___ u

Huidige situatie betreffende de ophaling van afvalbanden op het Containerpark of R.O.S.



Ik breng mijn afvalbanden rechtstreeks naar het verwerkingsbedrijf
De ophaling gebeurt hier ter plaatse door een ophaler

Gegevens van de huidige ophaler
Bedrijf:
Adres en Nr.:
Postcode:
Plaats:

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Haalt deze ophaler nog andere afvalstoffen bij u op ?

 Ja

 Neen

Gebruik van Containers
Maakt u gebruik van een container(s) voor de ophaling van de afvalbanden ?  Ja
 Neen
Zo ja, wat is de inhoud van de meest gebruikte container ?
 < 5M³  10M³  12M³
 20M³
 25M³
 30M³  40M³  Andere: ......
Frequentie van ophalingen
Gebeuren de ophalingen ?




op een vaste dag
op afroep bij de ophaler

Hoe vaak vinden deze ophalingen plaats ?





minstens 1 maal per week
minstens 1 maal per maand
minder dan 1 maal per maand

Opslag van de afvalbanden
Worden de afvalbanden elders opgeslagen dan in de activiteiten zone van het Containerpark of
R.O.S. ?
 Ja
 Neen
Zo ja, is er een toegangs-controlesysteem op die opslagplaats ?
 Ja
 Neen
Worden de afvalbanden overdekt opgeslagen b.v. zeecontainer, onder een afdak, tent, andere ?
 Ja
 Neen
Is de opslagplaats van afvalbanden toegankelijk ?
Tijdens de openingsuren van het Containerpark of R.O.S.
Buiten de openingsuren van Containerpark of R.O.S.
Met een transpalet
Met een gemotoriseerde heftruck
Per vrachtwagen (eventueel uitgerust met een kraan voor het laden in bulk)
Per vrachtwagen met aanhangwagen
Per trailer
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 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja

 Neen
 Neen
 Neen
 Neen
 Neen
 Neen
 Neen

Recytyre Systeem *
In kader van het Recytyre financiering- en ophaalsysteem voor afvalbanden, wenst u dan ?




dat Recytyre een “Recytyre-Partner” aanduidt voor uw Containerpark of R.O.S.
uw afvalbanden zelf te gaan deponeren bij een “Recytyre-Partner”
zelf een “Recytyre-Partner” aanduiden voor uw Containerpark of R.O.S. die de ophaling
zal verzorgen

Indien u opteert voor het ophalen van de afvalbanden door een “Recytyre-Partner”, gaat uw
voorkeur dan uit naar ?




Een ophaling per lot van minimum 60 personenwagenbanden of 500 kg in bulk
Een ophaling per lot van minimum 90 personenwagenbanden of 700 kg gestapeld in
kooien of aangepaste kleine containers (indien beschikbaar bij de gekozen operator)
Een ophaling per container

In geval van ophaling per container, welk type container beantwoordt best aan uw verwachtingen ?
Inhoud van 
10 – 12M³

20 – 25M³

30 – 40M³
Frequentie van de ophalingen
Welke frequentie van ophaling ligt u het best ?

ophaling op een vaste dag

ophaling op afroep bij de ophaler
Hoe vaak zouden deze ophalingen moeten plaatsvinden ?

minstens 1 maal per week

minstens 1 maal per maand

minder dan 1 maal per maand
Prognose van de jaarlijkse aantallen op te halen afvalbanden op uw Containerpark of R.O.S.
Aantal banden voor Personen-, Bestelwagens en 4x4 :
Aantal banden voor Vrachtwagens, Autobussen en Autocars :
Aantal banden voor Burgerlijke Bouwkundige Werktuigen :
Aantal banden voor Landbouwwerktuigen :
Aantal banden voor Industriële werktuigen :
Aantal banden voor Motoren :

................ st.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
................ st.

* De informaties onder de rubriek« Recytyre Systeem » worden gevraagd ten titel van inlichting en zijn niet bindend noch
voor Recytyre noch voor de operator die straks door Recytyre belast zal worden met de ophaling op het verkooppunt in
het kader van de uitvoering door Recytyre van de aanvaardingsplicht van afvalbanden bij haar leden..
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Gelieve hier de bijzondere kenmerken te vermelden die niet eerder zijn opgenomen in dit formulier
maar die in acht moeten genomen worden bij de ophaling ?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Door mijn handtekening verklaar ik :
• Dat de informaties gegeven in deze vragenlijst juist zijn ;
• Dat deze informaties de weerspiegeling zijn van de situatie op het Containerpark of R.O.S.
op het ogenblik van mijn ondertekening van dit document.
Naam :
................................................................
Datum :
____/____/_______
Handtekening :
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