
LMRP (*) HMRP (*)

Zuiver ongewapend beton <1m Gratis Gratis

Zuiver ongewapend beton >1m 5,00 5,00

Gewapend beton 5,00 5,00

Toeslag meer dan 20% zand

Gezeefd mengpuin (geen zandfractie aanwezig) 6,00 9,00 

Mengpuin (steen + beton) 8,00 11,00 

Mengpuin met keramiek, tegels, faiencen, … -- 20,00 

Mengpuin onzuiver: verhoogd gehalte glas, ytong, hout, … -- 100,00 

Toeslag meer dan 20% zand

Asfalt (teervrij) 4,00 6,00 

Asfalt (teerhoudend-thermische reiniging) -- op aanvraag

Grond

Grond met stenen

Zware grond: klei- of leemhoudend, natte grond

Grond vervuild

Veegvuil / Kolkenslib / Grachtenslib (vooraf aanmelden)

Puin verontreinigd met plastic en/of hout wordt niet aanvaard als puin maar als gemengd afval.

Grond in alle puin is toegelaten tot 10%, indien meer wordt het aangerekend als grond met stenen. 

Alle aangevoerde materialen moeten vrij zijn van milieubelastende stoffen.

De verantwoordelijke van de breekwerf bepaalt het soort puin van de aangevoerde materialen vóór het storten,

hierbij stelt de chauffeur, de aanvoerende firma zich dus akkoord met de gegevens vermeld op de leveringsbon.

Omschrijving granulaten COPRO / 

BENOR

Euro / Ton

Gebroken Menggranulaat 0/56 Onderfundering Type II X 3,00 

Gebroken Menggranulaat 0/40 Onderfundering Type I X 5,00 

Gebroken Menggranulaat 0/20 X 7,00 

Gebroken Betongranulaat 0/40 Steenslagfundering Type I X 10,00 

Gebroken Betongranulaat 0/20 Steenslagfundering Type II X 13,00 

Gebroken asfaltgranulaat 0/20 X 9,00 
Granulaten op aanvraag (enkel gemaakt bij grote vraag):

   - Menggranulaat 0/8, 20/63 X Op aanvraag

   - Betongranulaat 0/56, 8/31,5; 4/20 X Op aanvraag

Zeefzand beton- en metselwerkpuin X Gratis

Spuitzand RZ 0/2 (0/1) 20,00 

Gewassen en gezeefd zand RZ 0/4 (0/2,5) 25,00 

Gewassen zand VLAREMA/VLAREBO 10,00 

Steenslag 2/6 - 6/20 35,00 

Grond vrij hergebruik (code 211) / Gekalkte grond Gratis

De goederen worden gefactureerd tegen de prijzen in voege op de dag van de afhaling.

De meest actuele prijslijst ligt steeds ter inzage in de burelen en aan de weegbrug en kan geraadpleegd worden op www.orian-nv.com.

70,00 

(*) Sinds 24/08/2018 dient een opslitsing gemaakt te worden tussen puin met hoogmilieurisicoprofiel (HMRP) en 

puin met laag milieurisicoprofiel (LMRP), meer info is terug te vinden op de site van OVAM en Tracimat of 

telefonisch bij ons.

30,00 

35,00 

70,00 

Voor producten waaruit blijkt dat geen behandeling mogelijk is, wordt een forfaitaire stapelkost van 2,00 €/ton gerekend vermeerderd met 0,2 

€/ton/week en de uiteindelijke afvoerkost.

2. Tarieven Afhalingen geldig vanaf 01/04/2023 tot publicatie nieuwe prijswijziging (www.orian-nv.com)

+ 3,00

+ 3,00

1.  Storttarieven geldig vanaf 01/04/2023 tot publicatie nieuwe prijswijziging (www.orian-nv.com)

Euro / Ton  Omschrijving


