Verfafvalservice voor
leden van EigenZaak

Verfafval?
Eén telefoontje en het
is geregeld

Voor u als zelfstandige schilder is het bergen en

Afvalstoffenregistratie

ruimen van verfafval wellicht niet bepaald een

Ontzorgen: De overheid heeft regels opgesteld

hobby. U kunt uw tijd wel beter gebruiken: voor

voor het beheer van afvalstoffen. Dit zogenoemde

een mooie nieuwe schilderopdracht bijvoorbeeld.

‘AMvB Melden’ houdt in dat u al uw gevaarlijke

Bent u lid van EigenZaak, dan bent u met één

afvalstoffen moet registreren bij het Landelijk

telefoontje van uw verfafval af.

Meldpunt Afvalstoffen (LMA). U heeft daar als
zelfstandig schilder onder meer mee te maken

Hoe werkt de Afvalservice van EigenZaak?

bij het weggooien en het transport van verfafval.

Voor de afvalservice werkt EigenZaak samen met

SITA neemt deze afvaladministratie helemaal

SITA. Na inschrijving voor de Afvalservice van

van u over.

Eigen Zaak levert SITA een container af die past bij
uw behoefte. Als eenmansbedrijf heeft u relatief

Milieuvriendelijke verwerking

weinig verfafval en dan volstaat een kleinere

SITA staat garant voor een correcte en

container (dekselvat) met een inhoud van 200 liter.

milieuvriendelijke verwerking van uw afvalstoffen.

Wilt u meer verfafval kwijt dan kunt u ook kiezen

Ingezamelde afvalstromen zijn vaak geschikt voor

voor een container van 880 liter (circa 150

recycling tot nieuwe grondstof of herbruikbare

kilogram). Is het dekselvat of de container bijna

brandstof. Per jaar kan in Nederland zo’n

vol, dan volstaat één telefoontje naar SITA.

3,5 miljoen kilo verf gerecycled worden. Dat

Zij halen deze binnen tien werkdagen op en

reduceert de CO2-uitstoot en bespaart primaire

laten een lege achter.

grond- en bouwstoffen. En dat is beter voor het
milieu. Door uw verfafval apart in te zamelen

Soorten verfafval

draagt u bij aan een betere leefomgeving.

Het volgende verfafval mag in het dekselvat of in
de container:
• Goed afgesloten verfblikken of emmers met
verpakte verfresten of chemische vloeistoffen
• Kwasten
• Papier
• Karton
• Hout
• Poetsdoeken
• Kunststof vervuild met uitgeharde verf/lijm

Tip Ruim de container zo efficiënt mogelijk in. Zorg bijvoorbeeld dat u de lege
blikken vult met verfafval. U kunt dan langer met een container vooruit.

De verfafvalservice van EigenZaak
is meer dan makkelijk

Facturatie per kilo

Binnen een maand levert SITA gewenste container

Door de efficiënte samenwerking tussen Sigma

bij u af. Heeft u vragen of wilt u meer informatie,

Coatings en SITA heeft de Afvalservice van

dan kunt u ook bellen met één van de

EigenZaak een scherpe prijs en leden profiteren op

medewerkers van uw Sigma Service Center.

deze manier van een zeer aantrekkelijke

Langskomen kan natuurlijk ook!

aanbieding. Verfafval verzameld in de container
wordt per kg gefactureerd. Voor het verfafval
verzameld in een dekselvat geldt een vaste prijs
per ophaalbeurt. Kijk in het kader voor het
prijsoverzicht.
Belangstelling?

Container 880 liter

Wilt u gebruik maken van de Afvalservice van
EigenZaak? Stuur dan het volledig ingevulde
bestelformulier naar de afdeling Informatie en
Documentatie van Sigma Coatings.

Dekselvat inhoud 200 liter

Over SITA

Prijzen
Container van 880 liter

SITA is specialist op het gebied van duurzaam
Afmetingen 100 x 100 x 100 cm

Ophalen en verwerken van verfafval

Huurkosten e 9,00 per maand
e 0,50 per kg afval*

* Minimum factuurgewicht is 100 kg per transport. In een container van 880 liter is dat makkelijk haalbaar.
Is het factuurgewicht toch onder de 100 kg per transport, dan komt er een kleinordertoeslag van € 35,- bij.

afvalmanagement. SITA verzorgt de inzameling,
de recycling of (energetische) verwerking van veel
verschillende soorten afval: algemeen restafval,
huishoudelijk afval, bedrijfsafval, hout, metalen,
bouw- en sloopafval, glas, papier en karton en

Dekselvat van 200 liter

Afmetingen 120 x 60 Ø cm

Verwerking, transport en administratiekosten

e 18,50 per afvalvat

kunststofverpakkingen. Bij SITA in Nederland

e 75,00 per afvalvat

werken ruim 2.200 medewerkers verspreid over

De eerste levering van een container of dekselvat is voor rekening van SITA.

40 vestigingen.
Meer weten over SITA? Kijk op www.sita.nl

