
geldig vanaf 1/01/2020

AANVAARDEN VAN AFVALSTOFFEN

Productsoort Euralcode

PUIN LMRP HMRP

Zuiver ongewapend betonpuin, grote hoeveelheden 170101 tegemoetkoming bespreekbaar

Zuiver ongewapend betonpuin < 70 cm 170101 gratis 2,00 €       

Zuiver ongewapend betonpuin > 70 cm 170101 3,00 € 5,00 €       

Zuiver gewapend betonpuin < 70 cm 170101 5,00 € 10,00 €      

Zuiver gewapend betonpuin > 70 cm 170101 8,00 € 13,00 €      

Zuiver ongewapend mengpuin < 70 cm 170107 6,00 € 10,00 €      

Zuiver ongewapend mengpuin > 70 cm 170107 6,00 € 10,00 €      

Zuiver niet-teerhoud asfaltpuin of freesasfalt 170302 6,00 € 10,00 €      

Toeslag + 20% zand 170107 2,50 €       

Toeslag onzuiver (plastiek, hout, …) 170107 7,50 €       

Groen- en snoeiafval 200201 30,00 €      

Wortels en boomstronken 200201 50,00 €      

Grond / zand (ZONDER TV) (geen kleigrond) 170504 16,00 €      

Grond / zand met stenen (geen kleigrond) 170504 16,00 €      

Grond MET TV (geen kleigrond) 170504 op aanvraag

VERKOOP VAN BOUWSTOFFEN

Productsoort Prijs/ton

Betongranulaat 0/20 COPRO 12,00 €      

Menggranulaat 0/40 COPRO 5,00 €       

Asfaltgranulaat 0/20 COPRO 7,50 €       

Puinzeefzand 0/6 (A2) COPRO 4,00 €       

Puinzeefzand (A1) COPRO 4,00 €       

Grof zeezand 14,00 €      

Teelaarde 15,00 €      

Compost 12,00 €      

BETONCENTRALE

Productsoort Prijs/m³

Zandcement 125kg cement/m³ zeezand 43,00 €      

Zandcement 125kg cement/m³ recup 27,00 €      

Schraal beton 125kg cement/m³ recup 39,00 €      

Supplement cement / 25kg 2,50 €       

Steenslagfundering type IA recup 27,00 €      

Hogervermelde prijzen zijn:

- excl. btw,

- afgehaald en geladen op uw vrachtwagen,

- minimum facturatie bedraagt 25 €.

Betalingsvoorwaarden: 30 dagen na einde maand factuurdatum.

Afhaling bouwstoffen volgens beschikbaarheid.

Gelieve ons te contacteren bij afhaling en storten van grote kwantiteiten.

Acceptatiereglement ter inzage aan weegbrug.

TARIEFLIJST 2020 v.1

De meest actuele en uitgebreide prijslijst ligt steeds ter inzage in de burelen en kan ook altijd 

telefonisch opgevraagd worden. 

Openingsuren: alle werkdagen van 8 uur tot 16 uur (in overleg met de zaakvoerder/verantwoordelijke 

kan hiervan afgeweken worden).

Vaste prijslijst tem 31/12/2020 mits er geen tussentijdse stijgingen zijn van één der kostprijsbepalende 

parameters

Prijs/ton

Bedrijvenlaan 10

8630 Veurne

Tel     058 29 61 96  

Mail  info@segro.be

BTW BE 0877.728.947                 

RPR  GENT - afdeling VEURNE
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1. Identificatie 

 
SEGRO BV 
BEDRIJVENLAAN 10 8630 VEURNE 
Tel: 058/29.61.96   
Email: info@segro.be  
 
2. Toegankelijkheid / aanmelding 

 
De site is geopend op werkdagen van 8 tot 16 uur.  
In overleg met de vergunninghouder (zaakvoerder of verantwoordelijke (= aangestelde van de 
vergunninghouder)) kan hiervan afgeweken worden. 
 
De site is enkel toegankelijk voor het personeel van Segro bvba (vergunninghouder), de bevoegde 
ambtenaren van de gemeente, OVAM en Gewest, de controle-instellingen en de personen die 
materialen aanvoeren of afhalen na verkregen toestemming. 
 
De vervoerder meldt zich bij de verantwoordelijke en geeft volgende gegevens door : 

 nummerplaat van het vervoermiddel 
 naam en volledig adres klant en vervoerder 
 herkomst van het materiaal (eenduidige bepaling door volledig adres) 
 aard van het materiaal in de zin van dit acceptatiereglement 
 voor aanvoer van grond : ingevuld transportdocument conform regelgeving grondverzet 

(VLAREBO) of verklaring omtrent herkomst bij aanvoer van onderverdachte bodem < 250 
m³ of verdachte bodem < 50 m³ 

 voor aanvoer van bouw- en sloopafval (puin) : ingevuld identificatieformulier voor niet-
gevaarlijke afvalstoffen conform VLAREMA, art. 6.1.1.2 (uitzondering: particulier met 
vracht van max. 5 ton) 

In geval van aanvoer van puin dient de vervoerder alle nodige inlichtingen te verschaffen zodat de 
verantwoordelijke kan bepalen of het aangevoerde puin kan aanvaard worden als LMRP (Laag Milieu 
Risico Profiel puin) dan wel als HMRP (Hoog Milieu Risico Profiel puin), in overeenstemming met het 
OVAM-Eenheidsreglement. 
Bij aanvoer van LMRP (Laag Milieu Risico Profiel puin) dienen volgende gegevens worden verstrekt: 

 puin van sorteerinrichtingen : registratienummer KBS (kwaliteitsborgingsysteem conform 
bijlage 3 van het OVAM-Eenheidsreglement) van de sorteerinrichting zoals gekend bij de 
keuringsinstelling van de sorteerinrichting 

 puin van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen, infrastructuurwerken : 
referentienummer van de verwerkingstoelating van een erkende sloopbeheerorganisatie 

 puin van productieafval (betonindustrie, baksteenindustrie, …) : referentie van de 
overeenkomst tussen de producent van het productieafval en de breker 

 puin van niet-verontreinigde natuursteenbewerking (kasseistenen, arduinstenen, 
boordstenen, zerken, …) : referentie van de overeenkomst tussen de producent van het 
puin en de breker 

 stenen bekomen na afzeving van bodemmaterialen die voldoet aan de waarden voor het 
gebruik van bodemmaterialen als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product 
(VLAREBO bijlage VI en VII) : referentie van de verklaring van een erkende 
bodembeheerorganisatie of erkende TOP/CGR, een erkende sloopbeheerorganisatie of een 
erkende bodemsaneringsdeskundige of erkende inrichting voor de opslag en behandeling 
van bagger- en ruimingsspecie 

 gewassen/gereinigd puin afkomstig van een vergunde inrichting voor de reiniging van 
afvalstoffen met kwaliteitsborgingsysteem met externe certificatie conform het VLAREMA. 
De afleveringsbon van het reinigingscentrum toont aan dat het puin voldoet aan de eisen 
van het VLAREMA art. 2.3.2.1. 

Puin dat niet in overeenstemming met bovenstaande voorwaarden wordt aangeleverd zal 
beschouwd worden als HMRP (Hoog Milieu Risico Profiel puin). 
Vallen altijd onder HMRP (Hoog Milieu Risico Profiel puin) : 

 puin van niet-selectieve sloop van gebouwen of infrastructuurwerken, zonder 
verwerkingstoelating van een sloopbeheerorganisatie 
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 puin van containerparken 
 puin van particulieren met een vracht van max. 5 ton 
 stenen bekomen bij het uitzeven van bodemmaterialen die niet voldoen aan het 

VLAREBO of waarvoor geen verklaring van een erkende bodembeheerorganisatie of 
erkende TOP/CGR, een erkende sloopbeheerorganisatie of een erkende 
bodemsaneringsdeskundige of erkende inrichting voor de opslag en behandeling van 
bagger- en ruimingsspecie beschikbaar is. 

Alle puinstromen dienen steeds apart aangeleverd te worden. 
 
3. Materialen die aanvaard worden 
 
De verantwoordelijke (of diens plaatsvervanger) keurt het aangevoerde materiaal visueel aan de 
hand van volgende criteria: 
 

 het vergund zijn voor het aangeboden materiaal 
 de zuiverheid van het aangeboden materiaal 

 
In functie hiervan wordt het materiaal ingedeeld in volgende categorieën: 
 

 zuiver ongewapend beton  (EURAL-code 17 01 01) 
 zuiver gewapend beton (EURAL-code 17 01 01) 
 zuiver metselwerk (EURAL-code 17 01 02) 
 zuiver mengpuin : mengeling van ongewapend beton en metselwerk (-> geen wapening 

!!!) (EURAL-code 17 01 07) 
 zuiver niet-teerhoudend asfaltpuin of freesasfalt (EURAL-code 17 03 02)  
 zuiver ongewapend beton vermengd met max. 10% zand/grond, 1% onzuiverheden (zie 

hfdst. 5) (EURAL-code 17 01 01) 
 zuiver ongewapend beton met meer dan 10% zand/grond (EURAL-code 17 01 01) 
 zuiver metselwerk vermengd met max. 10% zand/grond, 1% onzuiverheden (zie hfdst. 5) 

(EURAL-code 17 01 02) 
 zuiver mengpuin vermengd met max. 10% zand/grond, 1% onzuiverheden (zie hfdst. 5) 

(EURAL-code 17 01 07) 
 grond en stenen (max. 25%) met conform TV (conformiteitsverklaring technisch verslag 

door bodembeheerorganisatie) (EURAL-code 17 05 04) 
 grond en stenen (max. 25%) zonder TV (EURAL-code 17 05 04) 
 groen- en snoeiafval (EURAL-code 20 02 01) 
 wortels en boomstronken (EURAL-code 20 02 01) 
 graszoden (EURAL-code 20 02 01) 

 
4. Aanvaardingscriteria uitgegraven bodem 
 
TOP SEGRO mag volgende categorieën van uitgegraven bodem aanvaarden: 
 
 Uitgegraven bodem, vrij bruikbaar als bodem: 

binnen bestemmingstype I t.e.m. V overeenkomstig bijlage 4, art. 2 t.e.m. 7 van het VLAREBO 
(uitgegraven bodem die voldoet aan de waarden, opgenomen in bijlage 5 van het VLAREBO) 
 

 Uitgegraven bodem, bruikbaar als bodem: 
binnen bestemmingstype I t.e.m. V overeenkomstig bijlage 4, art. 2 t.e.m. 7 van het VLAREBO 
mits studie van het ontvangend terrein   
(uitgegraven bodem die voldoet aan de waarden, opgenomen in bijlage 4 van het VLAREBO) 
 

 Uitgegraven bodem met ongekende kwaliteit afkomstig van onverdachte gronden 
 

 Uitgegraven bodem die bruikbaar is voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast 
product (voldoet aan de normen voor maximale totaalconcentraties en uitloging 
overeenkomstig bijlage 6 en 7 van het VLAREBO) 

 
5. Onzuiverheden 
 
Aanvoer – algemeen: 
 
De aangevoerde materialen mogen geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten, alsook niet 
schadelijk zijn voor de gezondheid. Na bewerking moet immers een milieu-hygiënisch en 
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bouwtechnisch verantwoord eindproduct worden verkregen. Dit acceptatiereglement bevat 
enerzijds een opsomming van aanvaardingscriteria en anderzijds een niet-limitatieve lijst van 
weigeringscriteria. 
 
Alvorens een aanleveringsbon (weegbon) wordt opgemaakt zal de lading worden onderworpen aan 
een visuele controle en een controle op geur en kleur. Bij de minste twijfel zal de vervoerder met 
alle mogelijke middelen dienen aan te tonen dat het aangevoerde materiaal vrij is van schadelijke 
stoffen, zo niet zal de vracht geweigerd worden. 
 
Volgende materialen worden geweigerd: 
 

 puin van ongekende, verdachte oorsprong 
 puin van brand 
 puin van saneringen  
 puin van verplichte, gedwongen afvoer 
 puin van landfill mining 
 zeefzand afkomstig van het afzeven van puin van sorteerinrichtingen (sorteerzeefzand) 
 sorteerzeefpuin en puin van sorteerinrichtingen die niet over een KBS 

(kwaliteitsborgingsysteem) beschikken overeenkomstig bijlage 3 van het OVAM-
Eenheidsreglement 

 gewassen/gereinigd puin afkomstig van een vergunde inrichting voor de reiniging van 
afvalstoffen met KBS (kwaliteitsborgingsysteem) met externe certificatie conform het 
VLAREMA waarbij d.m.v. een afleveringsbon niet kan aangetoond worden dat het puin 
voldoet aan de eisen van art. 2.3.2.1 van het VLAREMA 

 asbesthoudend of asbest verdachte materialen (vb. golfplaten, asbestcementbuizen en 
platen en alle andere puin waar asbestvezels aan of in verwerkt zijn) 

 asbestvrije vezelcementmaterialen 
 spoorwegballast 
 cellenbeton (gyproc, siporex, ytong) 
 vliegassen en bodemassen van verbrandingsinstallaties 
 gips- of met gipsafval verontreinigd sloopafval 
 metaalslakken, non-ferroslakken, keramiek en porselein 
 slakken die afkomstig zijn van afvalverbrandingsinstallaties 
 puin dat visueel of organoleptisch verontreinigd is met asbest, teer, gevaarlijke afvalstoffen 
 puin of grond afkomstig van benzinestations, fabrieken of gebouwen verontreinigd of 

besmet met chemische stoffen t.g.v. de procesvoering of calamiteiten, … 
 verontreinigde grond 
 uitgegraven bodem afkomstig van verdachte grond (dit zijn risicogronden of gronden die 

opgenomen zijn in het register van de verontreinigde gronden of waarvoor er aanwijzingen 
bestaan van bodemverontreiniging) 

 puin of grond afkomstig van benzinestations, fabrieken of gebouwen verontreinigd of 
besmet met chemische stoffen t.g.v. de procesvoering of calamiteiten, … 

 grond vermengd met asfalt 
 natte brij of modderachtige producten 
 alle andere materialen waarvoor er volgens het VLAREMA een grondstofverklaring wordt 

vereist 
 niet gescheiden aanvoer van onder hfdst. 3) opgesomd puin 
 onder hfdst. 3) opgesomd puin dat aanzienlijke hoeveelheden onzuiverheden (zie hierna) 

bevat. 
 
Volgende onzuiverheden moeten beperkt gehouden worden (totaal max. 1% of % apart 
vermeld): 
 

 organische materialen (hout, plantenresten, …) 
 niet-steenachtige materialen (plastiek, rubber, roofing, isolatiematerialen, gips, 

pleisterwerk, papier, glas, …) 
 cokes 
 vuurvaste stenen 
 hoeveelheid zand/grond in puin (max. 10%) 
 hoeveelheid asfalt in beton-, metselwerk- en mengpuin (max. 5%) 
 …. 

 
Alle gerelateerde kosten verbonden aan het verwijderen en afvoeren van deze 
onzuiverheden/verontreinigingen worden doorgerekend aan de klant. 
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Bij overschrijding van dit gehalte of een mengeling van de onder hfdst. 3) vermelde materialen in 
eenzelfde lading kan de vracht eventueel geaccepteerd worden volgens een aangepast tarief. 
 
Aanvoer van asfaltpuin: 
 
Bij de aanvoer van asfalt wordt m.b.v. een PAK-spraytest en een draagbare UV-lamp nagegaan of 
het al dan niet gaat om teerhoudend asfalt. Oplichtende vlekken tonen de aanwezigheid van PAK’s 
en dus van teer aan. In dit geval zal de lading geweigerd worden. 
 
6. Weging van de aangevoerde materialen 
 
Na aanvaarding van de lading maakt de verantwoordelijke een weegbon op die de volgende 
gegevens bevat : 

 bonnummer 
 naam en adres van de vergunninghouder 
 datum en uur van aanvoer/weging 
 naam en adres van de klant en vervoerder 
 nummerplaat van het vervoermiddel 
 aard van het materiaal als vermeld in hfdst. 3) 
 herkomst (eenduidige bepaling door volledig adres en voor puin onderverdeling per 

puinstroom zoals onder hfdst. 2) opgesomd) 
 tarra, bruto en nettoweging 
 verklaring dat de materialen geen gevaarlijke noch toxische afvalstoffen bevatten 
 handtekening (en naam) van de vervoerder en de verantwoordelijke van de 

vergunninghouder. 
 
7. Storten en controle van de aangevoerde materialen 
 
Het materiaal wordt gekipt op de plaats aangeduid door de verantwoordelijke (of diens 
plaatsvervanger). Bij onvoldoende opvolgen van de gegeven richtlijnen wordt de lading op kosten 
van de vervoerder verplaatst. 
 
Indien bij het afkippen blijkt dat de lading niet conform is met de aanvoerbon kan de 
verantwoordelijke (of diens plaatsvervanger) de vracht terug laten opladen. 
 
Indien uit nacontrole alsnog materialen worden aangetroffen die niet geaccepteerd kunnen worden 
of blijkt dat de lading niet conform is met de aanvoerbon, dan heeft de verantwoordelijke (of diens 
plaatsvervanger) het recht om verwijdering van de lading door de vervoerder te eisen. Alle 
gerelateerde kosten voor deze verwijdering zijn integraal voor rekening van de klant. 
 
8. Storttarieven 
 
Storttarieven zijn op aanvraag beschikbaar in de burelen van SEGRO bv 
 
Opgemaakt te Veurne, op 24/08/2018 
 
 
 
 
 
Guy Seru, 
Bestuurder Segro bv 
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