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Resultaten inzameling vlakglas 2017 

Het idee om vlakglas in te zamelen en te recyclen is eerst 
in de praktijk getoetst. In 2000 startte een proef in de 
noordelijke provincies. In tien maanden tijd werd bijna 
1.800 ton vlakglasafval ingezameld. De schatting was dat 
een landelijk project jaarlijks 31.000 ton vlakglasafval zou 
opleveren. In het officiële startjaar 2003 werd al bijna 
38.000 ton ingezameld. 
 
De teller voor 2017 tot en met juni staat al op 35.190,144 
ton. Dit levert een CO2 besparing op van 4.082.057 kilo. 
 

Wilt u weten hoeveel u bespaart met de gescheiden inzameling van vlakglas? Vul onze 
 in. 

Het raadsel van de verdwenen container 

Wanneer u één van onze vlakglascontainer zelf verplaatst 
naar een andere locatie, zijn wij niet meer op de hoogte 
waar deze staat. De chauffeur weet niet waar hij de bak 
op kan halen en hij verdwijnt ‘van de radar’. 
 
En, mocht er schade aan de container zijn, dan komt ook 
de vraag op wie deze heeft veroorzaakt. Een verdwenen, 
verplaatste, beschadigde container kan financiële 
gevolgen hebben voor u. 
 
Wijkt uw container af van hetgeen u verwacht, of lijkt hij 
bij plaatsing al beschadigd? Mail een foto en wij kijken even met u mee. 
 
Wilt u de container of kooiaapbak verplaatsen? Bel ons! Wij regelen het transport voor u. 
Of, in uitzonderlijke gevallen, kunt u in overleg met onze transporteur de container zelf 
verplaatsen. 

Wat mag wel en wat mag niet in onze 
vlakglascontainer? 

Terwijl u heerlijk van uw welverdiende vakantie geniet, is uw collega 
verantwoordelijk voor de inzameling van het vlakglasafval. Deze 
collega neemt het werk even van u over, maar is er normaliter niet 
dagelijks mee bezig.   
Een foutje is dan zo gemaakt….  
 
Voor zijn/haar informatie hierbij onze . 
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Door de toegenomen drukte in glasland en de grote 
vraag naar afzetcontainers zijn wij helaas genoodzaakt 
een voorwaarde te verbinden aan het in te zamelen 
tonnage. De ervaring leert dat soms voor kleinere 
hoeveelheden een grote container wordt besteld, terwijl 
men af kan met een kooiaapbak. In ons contract stond al 
het minimum tonnage vermeld. Vanaf nu gaan wij daar 
een financiële consequentie aan verbinden. De 

 gelden in Nederland. 
 
Hebt u op uw eigen locatie of per projectlocatie 10 ton vlakglasafval of meer op jaarbasis? 
Dan is de container gratis. Containers worden in overleg met onze accountmanager bij u 

CO2-barometer

acceptatievoorwaarden

tarieven juli 2017



 

geplaatst, op basis van beschikbaarheid. 
 
Hebt u minder dan 10 ton vlakglasafval per locatie per jaar, dan vragen wij een bijdrage in 
de huur. 
 
Hebt u minder dan 5 ton vlakglasafval per 18m3 container (open of gesloten) per project, 
dan wordt er vanaf 1 juli 2017 een toeslag van €100,- in rekening gebracht. 
 
Kies daarom altijd het juiste formaat container. Om u bij de containerkeuze te helpen 
hebben we een  op onze website staan. 

 

Om aan Europese en Nederlandse doelstellingen op het gebied van afvalbeheer te blijven 
voldoen, en in het kader van de circulaire economie en het Grondstoffenakkoord, heeft 
Vlakglas Recycling Nederland informatie nodig over de vlakglasmarkt.  
 
Periodiek ontvangen wij gegevens over geproduceerde en geïmporteerde vierkante meters 
isolatieglas via de recyclingbijdrage. De vlakglasinzameling wordt geregistreerd in kilo’s en 
heeft betrekking op alle soorten vlakglas. Met deze gegevens kan echter niet worden 
beoordeeld of al het vlakglas dat op de Nederlandse markt komt en uiteindelijk afval wordt 
ook daadwerkelijk gerecycled wordt.  
 
Wij hebben USP Marketing Consultancy bv (USP) gevraagd een onderzoek uit te voeren 
naar de grootte van de Nederlandse markt van enkel glas. Om een compleet beeld te 
krijgen willen wij weten er hoeveel van welke vlakglassoort er in 2016 is geïmporteerd. 
Mocht USP in het kader van dit onderzoek contact met u opnemen en u verzoeken enkele 
vragen te beantwoorden over de import van enkelglas in Nederland, dan vragen wij als 
Vlakglas Recycling Nederland hiervoor uw medewerking. 

Gesloten tijdens de vakantie ? Geef het door! 

Wij merken dat niet altijd doorgeven wordt wanneer een 
locatie door vakantiesluiting (tijdelijk) niet bereikbaar is. U 
geeft de container op voor wissel en de chauffeur staat voor 
een gesloten deur.  
 
Geef bij uw wisselaanvraag duidelijk door of een container 
wel of niet bereikbaar is. Bij een vergeefs transport zijn wij in 
bepaalde gevallen genoodzaakt de transportkosten door te 
berekenen. 
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info@vlakglasrecycling.nl  
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Onderzoek enkel glas

Deze e-mail is verzonden door een automatische mailbox, 
vragen die u naar deze mailbox stuurt worden niet beantwoord. Klik  om uit te schrijven. hier


