
Ontmantel ing

1 In afwachting van de vergunning of van het begin van de werf, kunt u 

een beroep doen op een specialist als Rotor, om elementen die in 

aanmerking komen voor hergebruik te demonteren en terug te winnen: 

deuren, interne ramen, sanitair, leidingbuizen …

Rotor: http://rotordb.org/

Laurie Verheyen, Beci 

Lara Pérez Duenas, Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad

Desso: https://issuu.com/dessogroup/docs/desso_take-back_system_brochure_fr

Tapi j t tegels

3 In kantoren ligt vaak een grote oppervlakte vast tapijt. Tapijttegels 

kunnen vandaag worden teruggewonnen voor recycling via de 

onderneming Desso of voor hergebruik in Brussel! Belangstelling? 

Contacteer rechtstreeks onze adviseur bij Beci, Laurie Verheyen – 

lv@beci.be – 02 210 01 75 

IN 8 STAPPEN 

NAAR EEN DUURZAME 

RENOVATIE VAN UW 

KANTOOR

Tussenwanden

2 Denk aan de valorisatie van tussenwanden. Ze kunnen ongewijzigd 

opnieuw worden gebruikt of gedemonteerd om de onderdelen ervan 

terug te winnen.



Glasrui ten

4 Vlakglas kan door recycling-ondernemingen als Suez 

worden teruggewonnen voor valorisatie. Er bestaan 

ook Brusselse initiatieven om glasruiten terug te 

winnen voor de fabricage van nieuwe producten.

Suez: https://suezbelgium.be/fr/professionnel/independant-et- 

pme/news/solution-avantageuse-pour-les-chassis-et-vitrages- 

usages

Computerapparatuur  

6 IT materiaal is heel snel voorbijgestreefd. De 

onderdelen zijn bijzonder vervuilend en moeten 

daarom een specifiek terugwinningsprogramma 

volgen. Vertrouw uw apparatuur toe aan 

gespecialiseerde ondernemingen als Mister Genius en 

CF2D. Zij zullen instaan voor reparatie, renovatie en 

verkoop, of recycling. 

Mister Genius: https://www.mistergenius.be/ 

CF2D: http://www.cf2d.be/

Meubi la i r

5 Kantoormeubilair wordt meestal vroegtijdig afgedankt, 

terwijl het nog zou kunnen dienen in heel wat andere 

organisaties, scholen bijvoorbeeld. Contacteer lokale 

vzw’s gespecialiseerd in tweedehands materiaal: 

Hu-Bu of Spullenhulp. 

Hu-Bu: https://www.hu-bu.be/welkom 

Spullenhulp: https://petitsriens.be/nl/

Ontmantel ing

7 In afwachting van de vergunning of van het begin van 

de werf, kunt u een beroep doen op een specialist als 

Rotor, om elementen die in aanmerking komen voor 

hergebruik te demonteren en terug te winnen: deuren, 

interne ramen, sanitair, leidingbuizen …

Platform van de Confederatie 

Bouw: http://buildyourhome.be/nl/vind-een-vakman

Gebruik  teruggewonnen  mater iaa l !

8 Overweegt u een ‘vintage look’ of een speciale sfeer in 

uw kantoren? Koop dan hergebruikmateriaal en - 

voorwerpen op www.opalis.be.

Begint u in de komende maanden aan de renovatie van uw 
kantoren? Beschikt u over een heleboel tapijttegels waar u 
geen raad mee weet? Wenst u over te schakelen naar een 
meer duurzame aanpak, in uw onderneming? U bent 
aannemer en u wenst de kosten te drukken voor het 
verwijderen van bouw- of afbraakafval? 

Neem deel aan onze projectoproep voor het hergebruik en de 
recycling van tapijttegels en contacteer onze adviseur bij Beci: 
Laurie Verheyen, lv@beci.be – 02 210 01 75 


