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In deze nieuwsbrief 

 Wat mag in onze vlakglasbak? 

 Wat is uw bijdrage bij de inzameling van vlakglasafval? 

 Vakantiesluiting? Geef het door! 

 Importeert of produceert u vlakglas? 

 Agenda 

 

 

 

Wat mag in onze vlakglasbak?  

Vlakglas Recycling Nederland zamelt alle soorten vlakglasafval in. Dus ook bijvoorbeeld uw 

lading draadglas.  

Wilt u precies weten wat er in onze containers mag?                        

Download de acceptatievoorwaarden. Of bel: 088- 567 88 20. 
 

 

Wat is uw bijdrage bij de inzameling van vlakglasafval?  

Glas hergebruiken spaart het milieu, doordat er minder 'verse' grondstoffen nodig zijn voor de 
productie van nieuw glas. Het productieproces van glas, uit zand en soda, kost veel energie. 
Een kilo scherven vervangt ruim een kilo soda en zand. Een vervanging van 10 procent 

bespaart 2,5 procent energie én 5 procent CO2-uitstoot. Door vlakglasafval in te zamelen helpt 
u dus mee aan een schoner milieu.  

 
Wilt u weten wat uw concrete bijdrage is?  
Vul dan op de CO2-barometer van Vlakglas Recycling Nederland het door u ingezamelde 

tonnage vlakglas in. U ziet dan meteen hoeveel CO2 u bespaard heeft met het inzamelen van 
vlakglasafval. 
 

 

Vakantiesluiting? Geef het door!  

Bent u in de vakantieperiode enige tijd gesloten? Maar ook: verhuist u met uw bedrijf? 
Verandert het postadres? Of wijzigt de bedrijfsnaam?   
 
Geef het ons tijdig door!  

Wij merken namelijk nog steeds dat wijzigingen niet altijd doorgeven worden. De gevolgen 
kunnen echter vervelend zijn: uw post komt niet aan of uw contract staat op een verkeerde 
naam. Maar nog vervelender: we kunnen uw containers niet op de gewenste dag wisselen of 
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afvoeren. Als u een sluiting of wijzigingen op tijd aan ons doorgeeft, voorkomt u dit soort 
ongemakken. 
Bij een vergeefs transport zijn wij in bepaalde gevallen genoodzaakt de bijbehorende kosten 
aan u door te berekenen. 

 
Vlakglas Recycling Nederland sluit niet tijdens de vakantieperiode. 
 

 

Importeert of produceert u vlakglas?   

Begin juli zijn de formulieren voor de opgave verwijderingsbijdrage over het in het 2e kwartaal 
2014 geïmporteerde en geproduceerde aantal vierkante meters vlakglas verstuurd aan de 
deelnemende bedrijven.  

Importeert of produceert u vlakglas en heeft u géén opgaveformulier ontvangen; meldt het ons.  
 

Verwijderingsbijdrage vlakglas 
Sinds januari 2003 heft Vlakglas Recycling Nederland verwijderingsbijdrage op vlakglas. Deze 
bijdrage bekostigt een landelijk dekkend systeem voor inzameling en recycling van vlakglas. 
Om de vertrouwelijkheid te waarborgen ligt de uitvoering van de inning bij de Onafhankelijke 
Administratie Vlakglas (OAV), uitgevoerd door Het Branche Bureau. 
 
De regeling is vastgelegd in de 'Overeenkomst inzake de verwijderingsbijdrage voor vlakglas' en 

door de Minister van Infrastructuur en Milieu Algemeen Verbindend Verklaard. Iedere producent 
of importeur van vlakglas in Nederland is verplicht om verwijderingsbijdrage af te dragen. De 
afdrachtplicht geldt óók voor producenten en importeurs die de overeenkomst niet hebben 
ondertekend of niet zijn aangesloten bij de Stichting Vlakglas Recycling Nederland. 
 
Meer weten? 

Neem contact met ons op. Wij staan u graag te woord.  

Contactpersoon: Liana van der Sluijs, sluijs@vlakglasreycling.nl of 088-5678801. 
 

 

Agenda  

Recycling 2014 
23-25 september 2014 
Evenementenhal Gorinchem 
 
Bouw Compleet 2014 

7-9 oktober 2014 
Evenementenhal Hardenberg  

 
Glasstec 
21-24 oktober 2014 
Messe Düsseldorf GmbH 
 

S.G.A. Vakdagen 2014 
11-13 november 2014 
Evenementenhal Gorinchem  
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