GREENDEAL met de TBS – SVA GROEP
Wat houd het in?
Werken die uitgevoerd worden met de voorgeschreven kolken van het merk SVA, serie Pline en alle kolken van het merk TBS, vallen onder de GREENDEAL . Dit houd in dat de
TBS-SVA GROEP een container gratis ter beschikking stelt (in overleg) gedurende een
periode van 3 maanden , waarin alle vrijgekomen materialen (kolken en putafdekkingen)
kunnen worden gestort.
Deze container zal door de TBS-SVA GROEP worden opgehaald en de materialen zullen
worden gebroken en gereinigd.
Het gebroken puin zal worden gebruikt in de betonproductie als toegevoegde grondstof
en het gietijzer zal weer worden gebruikt in de gieterij als toegevoegde grondstof voor de
productie van nieuw gietijzer zoals roosters en deksels.
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Alleen van toepassing op het premium assortiment omdat in deze producten ook
gerecyclede materialen worden verwerkt.
Minimale hoeveelheid aan materialen in het werk 75 stuks kolken en/of
putafdekkingen.
Container voor een periode van 3 maanden (in overleg) gratis geplaatst.
Verlenging van de periode is in overleg mogelijk.
Gestorte materialen zijn kolken en putafdekkingen , het merk is niet relevant.
De kolken en putafdekkingen worden zoveel als mogelijk aan de buitenzijde ontdaan
van zand voor ze in de container worden gestort.
De containers worden op een veilige plaats gestald en worden beheerd en gebruikt
volgens de regels van de leverancier en eigenaar van de containers.
We hebben een beperking in het beschikbaar hebben van containers wat zou kunnen
inhouden dat deze niet altijd per direct beschikbaar is, gelieve hier rekening mee te
houden bij reservering.

De TBS-SVA GROEP zet zich in om nu en in de toekomst steeds meer gerecyclede
materialen toe te passen, als ook de CO2 uitstoot te beperken, enkele voorbeelden zijn de
volledig uit gerecycled materiaal geproduceerde P-line uitlaat garnituur of het behalen
van het CO2 bewust certificaat.
Samen gaan we voor de GREENDEAL voor kolken en putranden.

