Éénmaal oud
voor éénmaal nieuw

ONDERWEG NAAR EEN
CIRCULAIRE ECONOMIE
JAARLIJKS NEGEN
MILJOEN INGEZAMELDE
AUTOBANDEN
GRONDSTOFFEN VOOR
DE TOEKOMST

ECOLOGISCHE BESPARING GELIJK AAN:
26.000.000

6.300.000

70.000.000

14.933.334

kilo rubber

kilo staal

kilo CO2-uitstoot

kilowattuur

RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden. Sinds 1 april 2004
organiseren we in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de
vervangingsmarkt. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de
Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een autoband in die vrijkomt bij de montage.
De gebruikte banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. RecyBEM is een
initiatief van de bandenleveranciers. Met de AVV heeft RecyBEM kracht van wet.

Inzameling van gebruikte banden voor een schoner milieu.

Oude
banden,
nieuw
leven.
RecyBEM B.V., Loire 150, 2491 AK Den Haag,
Postbus 418, 2260 AK Leidschendam.
Telefoon (070) 444 06 32 | fax (070) 444 06 61
e-mail bem@recybem.nl | website www.recybem.nl

Laat u evenveel RecyBEM-banden inzamelen als waarvoor in uw
administratie aantoonbaar is dat de wettelijke afvalbeheersbijdrage
is betaald? Ondertekent een gemachtigd persoon alle RecyBEMbegeleidingsbonnen voor het juiste aantal ingezamelde RecyBEMbanden? Kortom is uw oud-voor-nieuw balans sluitend? Wij
bedanken u voor uw bijdrage aan een schoner milieu, want mede
dankzij u slingeren er geen oude autobanden rond in de natuur,
wordt de uitstoot van CO2 vermeden en worden grondstoffen
bespaard.

Éénmaal oud voor éénmaal nieuw!
RecyBEM zamelt één gebruikte autoband bij u in voor één nieuwe of
occasion verkochte band waar afvalbeheersbijdrage over betaald is.

Administratie!
Registreer alle bandenstromen op een deugdelijke manier met een
toegankelijke en complete inkoop-, verkoop-, montage- en afvoeradministratie. U hoeft voor de controle van uw oud-voor-nieuw-balans
geen aparte RecyBEM-administratie op te zetten. Een vermelding op
een aanwezige factuur kan al voldoende zijn.

Innameregistratie!
Registreer de inname van banden per klant, bijvoorbeeld op de
verkoopfactuur van de gemonteerde banden of in een apart overzicht.

Digitale begeleidingsbon ReBBA!
Onderteken de RecyBEM-begeleidingsbon voor het juiste aantal
ingezamelde autobanden. Dat doet u in de ReBBA-app op de iPad
van de inzamelaar. Vermeld bij ondertekening uw naam, want alleen
een bevoegd persoon mag wettelijk deze bon ondertekenen.

Import!
Betaal bij import de wettelijke afvalbeheersbijdrage, zowel voor
nieuwe als voor occasionbanden. Betaal ook voor de extra bandenset
bij import van een auto. Meld u aan op www.bandenmilieu.nl of stuur
ons een e-mail.

Uw RecyBEM-inzamelaar
zamelt gratis gebruikte
autobanden uit de
vervangingsmarkt voor u in.
Welke banden dat zijn:
- Wel: Autobanden volgens het principe
‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’.
- Niet: Motorbanden, fietsbanden,
truckbanden etc., bedrijfsmatigafval zoals
kuilbanden, banden van sloopauto’s en
autobanden zonder oud-voor-nieuw.

Wat kunt u van uw
inzamelaar verwachten?
- Uw inzamelaar voert evenveel gebruikte
autobanden gratis voor u af als waarvoor
u kunt aantonen dat autobanden met de
wettelijke afvalbeheersbijdrage zijn
ingekocht en verkocht.

- Uw inzamelaar hoeft alleen autobanden
uit de vervangingsmarkt gratis voor u in te
zamelen, het gaat dan om zowel waardeals schrotbanden. Niet-RecyBEM-banden
kunnen niet onder de RecyBEM-regeling
worden ingezameld.
- Uw inzamelaar verstrekt aan u een inzamelbon die een daartoe gemachtigd persoon
met vermelding van de naam dient te ondertekenen voor het juiste aantal ingezamelde
autobanden.
- U kunt zelf afspraken maken met uw
inzamelaar over bijvoorbeeld de inzameltermijn en een opslagmiddel. Gentlemen’s
agreement is dat bijvoorbeeld bij een opslagmiddel alleen de inzamelaar waarmee u
samenwerkt alle gebruikte autobanden bij u
inzamelt, zowel de waarde- als de schrotbanden.
- Uw inzamelaar sorteert de banden op de
eigen bedrijfslocatie waarbij keurmeersters
de banden keuren om een zo hoogwaardig
mogelijke verwerking te realiseren.

Wat verwacht de
inzamelaar van u?
- Dat u in de administratie de herkomst van

de ingenomen banden inzichtelijk heeft.

Webwinkelinkoop!
Is de webwinkel waar u koopt van een Nederlands bedrijf of moet u
zelf nog de afvalbeheersbijdrage betalen? U bent zelf verantwoordelijk
voor een juiste afdracht.

Montagestation!
Monteert u namens een webwinkel of monteert u banden die klanten
meenemen? Registreer de inname van de banden die u afmonteert
op bijvoorbeeld de kopie van de inkoopfactuur van de klant of op uw
montagefactuur.

- Dat u in de administratie kunt aantonen dat
de wettelijke afvalbeheersbijdrage betaald is
per band.
- Dat u een deugdelijke en inzichtelijke administratie voert, waarin u in aantallen bijhoudt
hoeveel banden u inkoopt per leverancier
en hoeveel banden u verkoopt. U hoeft geen
aparte RecyBEM-administratie op te zetten,
een vermelding op inkoop- en verkoopfacturen kan al voldoende zijn.
- Dat u alleen gebruikte autobanden volgens
het principe ‘éénmaal oud voor éénmaal
nieuw’ aanbiedt onder de RecyBEM-regeling.
- Dat u meewerkt aan een administratieve
controle namens RecyBEM.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag! Wij zijn telefonisch
bereikbaar op nummer 070 444 06 32.
U kunt ook een e-mail sturen naar bem@recybem.nl.

- Dat u met uw inzamelaar aparte afspraken
maakt over banden die niet volgens de
RecyBEM-regeling ingezameld kunnen
worden. Mogelijk rekent uw inzamelaar
hier een aparte vergoeding voor.

