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          Recuperatie van koudemiddelen – nieuwe procedure 
 
Al ruim 20 jaar is Climalife-dehon uw partner voor de ophaling en de verwerking van afvalstoffen van 
koudemiddelen, glycol en olie.  Deze dienst verloopt volledig conform de regionale regelgevingen.  De 
afvalstoffen worden verwerkt in onze eigen installaties waardoor een perfecte tracering van de 
afvalstofstroom wordt gegarandeerd.  Een voor België unieke dienstverlening !   
 
Onlangs werd onze recuperatie procedure volledig herbekeken waardoor wij hopen U nog een betere 
service te kunnen aanbieden.  Deze nieuwe procedure zal vanaf 1 juni 2009 van start gaan. 
 

Wat verandert er voor U ? 
 

De ophaling 
Zodra uw gevulde recuperatie cilinders klaarstaan voor afhaling, stuurt U ons het formulier “aanvraag 
tot ophaling afvalstof (AOA)” volledig ingevuld terug vergezeld van uw bestelbon.  De 
aanwijzingen voor het invullen van dit formulier vindt U in bijlage.  Heeft U nog geen AOA formulier in 
uw bezit, contacteer dan onze diensten op het nummer 02 421 01 70. Belangrijk : een onvolledig 
ingevuld formulier zal de ophaling vertragen. Vul daarom alle velden in alvorens ons document 
toe te sturen.  
 
Dit formulier vormt de basis voor het opmaken van het Transport Identificatie Formulier (TIF) dat de 
transporteur voortaan zelf meebrengt op het moment van de ophaling.   
De door U vermelde contactpersoon ter plaatse ondertekent deze TIF formulieren.  Eén exemplaar is 
bestemd voor de producent van de afvalstoffen, de andere TIF exemplaren worden weer meegenomen 
door de transporteur. 
 

Het recuperatie certificaat 
Ten einde de authenticiteit van het document te garanderen, werd een hologram op het certificaat 
aangebracht.  Hierdoor wordt kopiëren en vervalsen door derden voortaan uitgesloten.  Voor extra 
zekerheid wordt dit certificaat voortaan “per aangetekend schrijven” verstuurd ter attentie van de door U 
vermelde contactpersoon.  De naam van ontvanger van het attest vult U in op het AOA formulier. 
 
De nieuwe recuperatie certificaten zijn voortaan zowel in het Nederlands als in het Frans opgesteld met 
een extra vermelding van het ophaalpunt.  Alle  bijkomende referenties die U op het attest wenst te 
laten verschijnen (bijvoorbeeld de naam van de klant + adres waar de afvalstof werd gerecupereerd), 
kan U op het recuperatiekaartje invullen dat op de cilinder hangt.  Meer informatie hieromtrent vindt U in 
de bijlage  
 

Extra kosten ? 
De prijs voor opmaak van het TIF document wordt verhoogd tot 35 € waardoor alle bijkomende kosten 
voor de aangetekende verzending van het certificaat op hologram papier worden gedekt. 
Bij elke aanvraag om een copie van een recuperatie certificaat of het aanbrengen van wijzigingen op 
het document, zal een administratieve kost van 45 € worden gefactureerd. 
 

Meer info ? 
U kunt ons elke werkdag bereiken op het nummer 02 421 01 70. 
 
Wij danken U alvast voor het naleven van deze nieuwe procedure, waarvan we hopen dat deze alle 
vastgestelde onregelmatigheden zal verhelpen.  Heeft U nog opmerkingen hieromtrent, aarzel dan niet 
contact met ons op te nemen. 
 Met vriendelijke groeten, 

 


