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Roofcollect nieuw Nederlands recyclingsysteem voor pvc dakbanen
De verenigde dakbedekkingsbedrijven (VEBIDAK) en de verenigde leveranciers
van PVC dakbedekking (Vekudak) introduceren Roofcollect; een betaalbaar
systeem om pvc dakbedekking te recyclen voor een betere wereld. Vooral
snijafval wordt gerecycled en na inzameling en verwerking gebruikt voor nieuwe
producten, jaarlijks zo’n 60 big bags. De kosten zijn vooraf bekend en
Roofcollect is goedkoper dan afvoer met bouw- en sloopafval. Via
www.vekudakrecycling.nl kopen dakdekkers lege big bags en worden afgevulde
big bags opgehaald.
Het recyclingsysteem richt zich vooral op snijafval, omdat pvc dakbanen een levensduur
hebben van wel 30 jaar. Er wordt dus nog niet veel gerenoveerd of gesloopt. In Nederland
komt jaarlijks ca. 20 ton snijafval vrij, een volume van zo’n 60 big bags. Hoewel recyclen van
pvc dakbanen geld kost, is het goedkoper dan afvoer met ongesorteerd bouw- en sloopafval.
De werkwijze van Roofcollect maakt het dakdekkers heel eenvoudig om te recyclen, vooral
omdat de kosten vooraf helder zijn.
Hoe meer ingezameld, des te goedkoper
Voor het inzamelen en afvoeren van big bags liggen de prijzen vast. Een vakman weet
hoeveel snijafval of pvc-dakbedekking van een dak komt en rekent de kosten per project dus
snel uit. Hoe meer big bags per rit mee gaan, des te goedkoper per stuk. Recycling van één
big bag kost 99 euro tot eind 2014 en vanaf vijf stuks daalt de prijs naar 55 euro per stuk
(prijzen exclusief BTW). Big bags bestelt men via de site, maar eigen big bags gebruiken kan
ook. Oude dakbanen moeten goed geveegd worden, snijafval is meestal schoon genoeg.
De website www.vekudakrecycling.nl geeft alle informatie over Roofcollect. Er is praktische
informatie te vinden met instructies voor een juiste inzameling op de bouwplaats en in de
werkplaats van de dakdekker. Men plaatst er direct zijn bestelling en download big bag-labels.
Vóór het definitief maken van de opdracht heeft men de totale kosten in beeld.
Korting voor leden en partners
Beide verenigingen investeren in het recyclingsysteem. Om Roofcollect extra aantrekkelijk te
maken krijgen leden van VEBIDAK 12,5% korting op de afvoer van big bags. Ook partner
bedrijven van de Vekudak leveranciers krijgen 12,5% korting op de afvoer. De korting voor een
dakdekker kan dus oplopen tot 25%!
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Roofcollect Europees actief
Het initiatief van VEBIDAK en Vekudak sluit aan bij het Europese initiatief van de Vinyl
Foundation. Roofcollect is de Europese oplossing voor de recycling van pvc dakbedekking en
waterdichte membranen. Roofcollect is in 2003 opgericht door de fabrikanten van kunststof
dakbedekkingen in Europa. Het is een succes: volumes zijn gestegen van 1.633 ton in 2011 tot
2.580 ton in 2012.
Over VEBIDAK en Vekudak
VEBIDAK is de branchevereniging voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. De
lidbedrijven vertegenwoordigen ruim 70% van de totale omzet in de branche. De aangesloten
bedrijven zijn gevestigd in alle delen van Nederland.
Vekudak is de vereniging van A-merk leveranciers van pvc kunststofdakbedekking. Icopal,
profine, Renolit en Sika investeren in een veilig en duurzaam product van hoge kwaliteit, dat
efficiënt op het dak wordt aangebracht en in vele kleuren leverbaar is.
Bijlage:
Folder over Roofcollect, recyclingsysteem voor kunststof dakbanen
Foto nieuw aangelegd pvc dak
Fototekst:
Roofcollect richt zich vooral op snijafval, omdat pvc dakbanen een levensduur hebben van wel
30 jaar en niet veel gerenoveerd of gesloopt worden. In Nederland komt jaarlijks ca. 20 ton
snijafval vrij.
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Neem voor meer informatie contact op met:
Vekudak: Postbus 420, Loire 15, 2491 AK Den Haag, http://vekudak.nrk.nl
Erik de Ruijter, voorzitter/secretaris, T: 070-4440671, M: 06-20004513 of
E: deruijter@nrk.nl
VEBIDAK: Postbus 1248, 3430 BE Nieuwegein, http://www.vebidak.nl
André van den Engel, adjunct-directeur/hoofd Technische Zaken,
T: 030 - 606 32 38, M: 06-22907741, of E: a.vandenengel@vebidak.nl
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