OPRUIMING OVERTOLLIGE SILOBANDEN : HOE GAAT U TE WERK?
U hebt een overtollige stock silobanden waarvan u zich wenst te ontdoen én u diende hiervoor vóór
31/12/2018 een subsidieaanvraag in bij de OVAM? Volg dan dit stappenplan:
1.

2.
3.
4.

De OVAM onderzoekt of u aan de voorwaarden voor subsidiëring voldoet. Indien dit het geval is
ontvangt u een bevestiging, een dossiernummer en een lijst met afvaloperatoren waar u beroep op
kunt doen. Deze bevestiging is tevens een garantie dat een deel (* zie kader) van de kosten van deze
opruimactie zal gesubsidieerd worden, op voorwaarde dat de instructies correct worden nageleefd.
U contacteert zelf één of meerdere afvaloperatoren uit de lijst voor een offerte.
U kiest zelf de afvaloperator en maakt met hem de nodige praktische afspraken.
U bereidt de opruiming voor op basis van onderstaande instructies of op basis van de afspraken die u
met de gekozen afvaloperator heeft gemaakt.
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Plaats de op te halen banden in stapels van 5 en per 3 stapels bij elkaar
Stapel de op te halen banden op een plaats die toegankelijk is voor vrachtwagens en
eventuele mobiele kranen. Deze voertuigen moeten de banden tot op 5 meter
kunnen bereiken vanop een verharde oppervlakte.
Zorg ervoor dat de op te halen banden 48 uur voor de geplande ophaling correct
gestapeld klaar liggen.
Bied de banden zo zuiver mogelijk aan.

U laat de silobanden ophalen en ontvangt een ondertekend identificatieformulier van de
afvaloperator, waarop naast het aantal en het soort banden ook de bestemming is aangeduid.
U ontvangt hiervoor een factuur van de afvaloperator.
U stuurt zo snel mogelijk een copie van de factuur, van de bevestiging van de OVAM en van het
identificatieformulier dat u ontving van de afvaloperator naar Recytyre.
Van Recytyre ontvangt u een betaling die kan gaan tot 2/3 (*zie kader) van de factuur (inclusief BTW)
binnen de 15 dagen na ontvangst van uw documenten.
U betaalt de volledige factuur die u van de afvaloperator ontving, binnen de vooropgestelde termijn.

Subsidiëring inzameling
De OVAM en Recytyre engageren zich om elk 1/3 van de factuur voor de opruiming van uw silobanden (inclusief het
BTW-bedrag hierop :
§
De totale tussenkomst is beperkt tot 2/3 van de kostprijs per band, maar met een maximum van 0,97€ (=
0,80€ + 21% BTW) per band.
§
De tussenkomst is beperkt tot 1.000 banden (of 8 ton) per landbouwer, en wordt slechts 1x toegekend.
§
De tussenkomst geldt uitsluitend voor banden van personenwagens, lichte bedrijfswagens en moto’s.
De maximale tussenkomst is dus 1.000 x 0,97€ = 970€ (incl. BTW).
à Indien de prijs voor de inzameling die de afvaloperator aanrekent hoger ligt dan 1,45€ (incl. BTW) per band en/of indien
het om meer dan 1.000 banden gaat en/of indien u (ook) andere banden aanbiedt dan van personenwagens, lichte
bedrijfswagens of moto’s, dan is de meerkost hiervan, evenals de BTW hierop, ten laste van de landbouwers.
à Indien de prijs voor de inzameling die de afvaloperator u aanrekent lager ligt of gelijk is aan 1,45€ (incl. BTW) of indien u
minder dan 1.000 banden aanbiedt voor de opruiming, beperkt de tussenkomst zich tot 2/3 van de totale factuur (incl.
BTW).

www.ovam.be/silobanden
www.recytyre.be/nl/landbouw

