
Rockcycle®

Tarieven
ROCKWOOL® Recycling Service 

ROCKWOOL en Renewi bieden u ondersteuning bĳ  de professionele inzameling en 

recycling van steenwolresten. Zo sluiten we samen de kringloop. Renewi verzorgt de 

logistiek en de op- en overslag voor de gehele Benelux. De recycling wordt uitgevoerd 

door ROCKWOOL in de recyclingfabriek in Roermond. Lees meer over Rockcycle in de 

brochure of op de website.

Nederland:    
T +31 (0)475 35 36 37
E cs@rockwool.nl
rockwool.nl/rockcycle 



Hoe kunt u gebruik maken van Rockcycle?

Bezoek de website voor meer informatie over Rockcycle en vul 
vrĳ blĳ vend het aanvraagformulier in.

rockwool.nl/rockcycle

U ontvangt vervolgens een offerte van Renewi. Zĳ  verzorgen zowel 
de logistiek als de administratie voor Rockcycle. Voor aanvullende 
informatie kunt u altĳ d contact opnemen met Renewi.

Bĳ zondere voorwaarden
De algemene voorwaarden van Renewi zĳ n van toepassing (12.2008). Retour 
te brengen steenwolmaterialen dienen vooraf gecontroleerd te worden op 
vervuiling. ROCKWOOL behoudt het recht, na eigen controle, de partĳ  alsnog 
af te keuren en retour te zenden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten 
worden in rekening gebracht.

De kosten zĳ n inclusief:
  Het plaatsen van de container(s)
  Twee weken huur
  Afvoer of wisseling
  Transport
  Recycling van de steenwol in de recyclingfabriek van ROCKWOOL 
in Roermond

Acceptatievoorwaarden

Steenwol dient volgens sectorplan 84 van het Landelĳ k 
Afvalbeheerplan (LAP3) gescheiden aangeboden te worden 
ter recycling. Voor recycling van ROCKWOOL steenwol is het 
belangrĳ k dat de kwaliteit voldoet aan de voorwaarden voor 
verwerking in de recyclefabriek. De steenwol dient schoon 
aangeleverd te worden, niet doorweekt en niet vervuild met 
steenwolvreemde vloeistoffen of materialen.

  De steenwol mag geen chemische vervuiling bevatten, niet 
zĳ n blootgesteld aan radioactieve stoffen en mag geen 
asbesthoudend en/of asbest verdacht/gelĳ kend materiaal 
bevatten. 

  De steenwol mag geen grove materialen als hout, ĳ zer, 
puin, elektra draden en bevestigingsmaterialen bevatten.

  Recycle steenwol mag wel ROCKWOOL bekledings-
materialen bevatten, voor zover ze gehecht zĳ n aan de 
steenwolproducten en niet bestaan uit bitumen en gaas.

Standaard tarieven Rockcycle

“ ROCKWOOL investeert in een duurzame toekomst door 
een vermindering van afval en een verlaging van het primair 
grondstofverbruik te stimuleren.”

ROCKWOOL algemene bouw en plat dak isolatie en materiaal van 
Rockfon® kan gecombineerd worden. 

ROCKWOOL technische isolatie en gevelbekleding van Rockpanel®

dienen apart ingezameld te worden. Kosten op aanvraag.
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Kosten Rockcycle - ROCKWOOL algemene 
bouw en plat dak isolatie

Inzamelunit* Kosten per unit Verwerkingskosten per ton

40 m³ container € 440,- € 145,-

Nederland:   
T +31 (0)40 751 43 36
E rockcycle@renewi.com

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. ROCKWOOL kan geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.


