
CLEAN SITE SySTEM:
ENKEL VOORDELEN!

 Verzorg uw bedrijfsimago

Een werf zonder zwervend plastic afval is aantrekkelijker én 
professioneler: het beste visitekaartje voor uw klanten en architecten 
die op de werf langskomen. 

 Combineer werk met veiligheid

Rondzwervend plastic op een werf is niet enkel onaantrekkelijk, 
maar verhoogt eveneens het risico op ongevallen. 
Een opgeruimde werf is veiliger. En veiligheid staat garant voor 
kwaliteit en effi ciëntie.

 Verlaag uw kosten

Plastic afval is volumineus en moeilijk klein te maken. Het neemt 
onnodig veel ruimte in in uw containers voor gemengd afval. 
Maar voor slechts € 1,65 per stuk kan u bij uw handelaar zakken 
aankopen en wanneer ze vol zijn, brengt u die gewoon terug. 
Volledig gratis. En wanneer het u past. U verspilt niet langer tijd op 
het containerpark en u betaalt minder voor uw containers.

 En bescherm het milieu!

Het ingezamelde plastic wordt gerecycleerd en gebruikt voor het 
maken van nieuwe producten. En door aan uw belangen te denken, 
denkt u ook in het belang van het milieu. Een inspanning die 
niemand vandaag onberoerd laat!

LAAT PLASTiC VERPAKKiNGEN NiET 
MEER ZWERVEN OP DE WERVEN.

SAMENGEVAT

Voor een heel voordelige prijs:

 ° krijgt u een pasklare oplossing voor uw plastic verpakkingen

 ° zorgt u voor een propere en veiligere werf

 ° verlaagt u de beheerskosten voor uw gemengd afval en 
 spaart u tijd

 ° en beschermt u het milieu!

Voor verdere info:
02/456.83.10 - www.cleansitesystem.be
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HOE WERKT HET SYSTEEM?

Wordt plastic verpakkingsafval bij u op de werf mooi gesorteerd, 
verzameld en in inzamelzakken afgevoerd? Prima zo.

Mocht dat echter nog niet het geval zijn, dan bestaat er een 
vernieuwende, goedkope én milieuvriendelijke oplossing: Clean Site 
System. 
 

1 Koop de speciale Clean Site System-inzamelzakken 
bij uw bouwmaterialenhandelaar aan € 1,65/stuk 
(400 liter).

2 Vul de zakken op uw werf met plastic verpakkingen 
(folie, hoezen of zakken…). Kijk goed na dat de 
zakken volledig leeggemaakt zijn en geen ander 
afval (bakstenen, grind…) bevatten.

3 Deponeer de gevulde zakken bij een volgend bezoek 
gratis bij een van de deelnemende handelaars.

EENVOUDIG, MILIEUVRIENDELIJK EN SPOTGOEDKOOP!

Op dit type verpakkingen staat meestal het logo 

Deze lijst is enkel indicatief.  
Meer details vindt u op www.cleansitesystem.be

Plastic zakken van zand en keien

Pallethoezen Wikkelfolie

Beschermfolie van ondermeer ramen, 
planchetten, panelen, glas, ...

Folie rond isolatiemateriaal

Piepschuim Spanbanden

Steenresten Isolatiemateriaal

PVC DPC / DIBA

PET-flessen Noppenfolie (Platon)

TOEGELATEN NiET TOEGELATEN

LAAT PLASTIC VERPAKKINGEN NIET MEER ZWERVEN OP DE WERVEN.

WAT MAG ER IN DE ZAKKEN VAN CLEAN SITE SySTEM?
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