
Beste ondernemer, 
 
Veel vrijkomende GBM verpakkingen verdwijnen nu nog in 
het restafval en worden vervolgens verbrand met energie 
terugwinning als gevolg. Daarmee krijgen de verpakkingen 
een nuttige toepassing, maar het kan nog beter. Door de 
GBM verpakkingen gescheiden in te zamelen worden deze 
dan niet meer verbrand maar gerecycled. Recycling zorgt 
ervoor dat het waardevolle kunststof behouden blijft en 
levert daarnaast een forse reductie van CO2  op. 
 
Wij maken er iets moois van 
Vanuit onze visie “Wij maken er iets moois van” bieden wij u 
een duurzame oplossing en zien wij de gescheiden 
inzameling van kunststof GBM verpakkingen als een 
belangrijke stap voorwaarts. De kunststofverpakkingen 
worden door Van Gansewinkel afgevoerd naar het 
gespecialiseerde recyclingbedrijf HSR in Ede. Hier worden 
de kunststof verpakkingen gegranuleerd. Dit granulaat vormt 
dan weer de grondstof voor nieuwe kunststoffen. Zo wordt 
het bijvoorbeeld ingezet als kunststof mantel voor 
ondergrondse elektriciteitsleidingen. Deze cyclus zorgt voor 
een directe  reductie van uw restafval en CO2 uitstoot. 
 
Inname systeem  
Voor het inzamelen van de gespoelde verpakkingen worden 
speciale zakken met een inhoud van 400 liter verstrekt. De 
zakken dienen zodanig te worden gevuld zodat deze nog 
kunnen worden afgesloten. Wanneer u voldoende zakken 
heeft vult het contactformulier in en faxt of E-mailt dit naar 
Van Gansewinkel. De zakken worden vervolgens op route 
bij u opgehaald.     
 
Voordelen van gescheiden inzameling kunststof GBM 
verpakkingen 

 Verminderen van de hoeveelheid restafval. 
 Recycling van kunststof heeft een positief effect 

op de reductie van CO2 
 Bestrijding van de grondstoffenschaarste. 

 

Kosten 

Van Gansewinkel hanteert een 

stoptarief van € 20,00 per keer. Per 

aangeboden zak wordt € 2,00 in 

rekening gebracht.   

 

Er kan eventueel een houder 

worden aangeschaft waarin de zak 

kan worden opgehangen. 

De kosten hiervan bedragen  

€ 72,00 per houder. 

 

Genoemde tarieven zijn exclusief 

B.T.W. en exclusief 4,9% 

milieutoeslag. 

 

Afvoer 

Inzameling door Van Gansewinkel 

geschiedt vanaf een minimale 

hoeveelheid van 3 zakken per 

adres. Voor de afvoer van de 

zakken neemt u direct contact op 

met Van Gansewinkel.  

 

Acceptatievoorwaarden 

De verpakkingen dienen gespoeld, 

eventueel platgedrukt en ontdaan 

van dop te worden aangeboden.. 

De losse doppen mogen in de zak 

worden meegeleverd. Indien wij 

ongespoelde verpakkingen 

aantreffen zullen wij deze als 

chemisch afval behandelen.    

Van Gansewinkel behoud zich het 

recht voor afwijkende partijen te 

weigeren. 

Inzameling kunststof GBM verpakkingen 



Relatie van: Van Iperen BV 
 
Ophaaladres 
Bedrijfsnaam  : 
Adres  : 
Postcode  : 
Plaats  : 
Telefoonnummer  : 
Faxnummer  : 
E-mailadres  : 
KvK nummer  : 
BTW nummer : 
Deze gegevens alleen bij de eerste aanmelding in vullen.  
 
Indien het factuuradres anders is dan het ophaaladres gelieve dit dan onderstaand aan te geven.  

Factuuradres 
 
 
Opdracht 
Gelieve op bovenstaand ophaaladres de navolgende hoeveelheid zakken met gespoelde GBM 
verpakkingen ophalen.  
Aantal zakken   :          
Datum   : 
Naam   : 
Handtekening   : 
Vooraf te leveren …….. rol met  7 stuks 400 liter zakken a 1,50 per stuk. 
Wilt u tevens…….. stuks houders leveren a € 72,00 per stuk.     
 

 

Aanmelden 
E-mailadres: sme.rotterdam@vangansewinkel.com  
Telefoonnummer : 088 7003000 
 

Tarieven 
Voorrijkosten: € 20,00 per keer 
Verwerkingskosten: €   2,00 per zak 

Minimumafname 3 zakken per keer 
 

Verwerking GBM verpakkingen 

Bent u ook opzoek naar een passende 
oplossing voor uw andere (afval)stromen? Van 
Gansewinkel kan u hierbij helpen. 
 
Onze accountmanagers kunnen u een gedegen 
advies geven door bij u langs komen om een 
inventarisatie van uw (afval)stromen te maken.  
U kunt ook geheel vrijblijvend een offerte  
aanvragen via 


