
Rockcycle®

Tarieven
ROCKWOOL Recycling Service

Part of the ROCKWOOL Group

Rockpanel® 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 (NL). Lees meer over Rockcycle 

in de speciale brochure of op de website.

Nederland:  
info@rockpanel.nl
T +31 (0)475 353 000
www.rockpanel.nl/rockcycle 

België & Luxemburg:
info@rockpanel.be
T +32 (0)2 715 68 42
www.rockpanel.be/rockcycle



*  Inzameling van kleinere hoeveelheden of steenwol op pallets
is ook mogelijk. Neem contact op met Renewi voor een
voorstel op maat.

Hoe kunt u gebruik maken van Rockcycle?

Bezoek de website voor meer informatie over Rockcycle en vul
vrijblijvend het aanvraagformulier in.

Voor Nederland: www.rockpanel.nl/rockcycle
Voor België & Luxemburg: www.rockpanel.be/rockcycle

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

Bĳ zondere voorwaarden
De algemene voorwaarden van Renewi zijn van toepassing (12.2008).

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

Acceptatievoorwaarden

Steenwol dient volgens sectorplan 84 van het Landelijk 
Afvalbeheerplan (LAP3) gescheiden aangeboden te worden ter 
recycling. Voor de recycling van ROCKWOOL steenwol is het 
van belang dat de kwaliteit voldoet aan de voorwaarden voor 
verwerking in de recyclefabriek.

 De steenwol mag geen chemische vervuiling bevatten en
niet zijn blootgesteld aan radioactieve stoffen.

 De vervuiling met steenwolvreemde materialen zoals
glaswol, ROCKWOOL verpakkingsmaterialen (plastic, 
krimpfolie, kartonnen dozen en bekledingen) mag maximaal 
1% van het volume bedragen.

 De steenwol dient handdroog te worden aangeleverd, het
watergehalte mag max. 30% bedragen.

Standaard tarieven Rockcycle

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

Gevelbekleding van Rockpanel® en ROCKWOOL technische isolatie
dienen apart ingezameld te worden. 

Materiaal van Rockfon en ROCKWOOL Bouw en Dak isolatie kan 
gecombineerd worden. Kosten op aanvraag.
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ijzigingen voorbehouden.

Kosten Rockcycle - Rockpanel gevelbekleding

Inzamelunit* Kosten per unit

12 m³ container € 1.455,-*

Voor Nederland:  
rockcycle@renewi.com 
T +31 (0)40 751 4336

Voor België & Luxemburg:
rockcycle@renewi.com
T +32 (0)11 561 773

* Prijzen geldig per 1-1-2023


