Project:
Besteknummer:
Materiaalstromen BRL SVMS 007

VERDELING STOFFENINVENTARISATIE NAAR WIJZE VAN HERGEBRUIK

Controle
Percentage van fictief bedrag
€ 101.000
ingevulde
Verdeling van de
Hoeveelhoeveel-heden
materialen voor wijze
heid uit
door inschrijver Maximale
Eenvan hergebruik met
Materialen hoofdgroep
stoffenscore in
met de stoffenheid
scoringspercentage
invenEuro's
inventarisatie
tarisatie
per regel

RESULTAAT:

A
Preventie

B
Circulariteit

C
Recycling

D
Energie

E
Verbanden

F
Storten

Hoogwaardig
hergebruik van
producten

Verwerken als
grondstof die in de
keten blijft

Verwerken als secundaire grondstof

Verbranden met
energie-terugwinning

Verbranden

Storten

€

67.118
TOTAAL SCORE
FICTIEVE
KWALITEITSWAARDE

GROEP: Steenachtige materialen

Beton (producten) zijnde
contructie beton van
objecten

2.000

ton

2.000 €

80.000

Demonteren tot
Wijze van hergebruik componenten en/of
elementen

Score % t.o.v. Euro's
Verdeling

Beton (producten) niet
zijnde constructie.

395

ton

395 €

15.000

100%

90%
-

Verwerken tot
Verwerken tot
secundaire
secundaire
grondstof,
grondstof, fractie
betongranulaat
fijne (bijv. als zand
grove fractie (bijv.
vevanger)
als grind vervanger)
25%

1.500

Hergebruik van de
Wijze van hergebruik
betonproducten

Score % t.o.v. Euro's
Verdeling

Verwerken tot
oorspronkelijke
grondstof(fen),
cement (actief),
zand en grind

100%

Verwerken tot
oorspronkelijke
grondstof(fen),
cement (actief),
zand en grind
90%

50

50%
500

25%

50%
345

€

59.000

€

5.174

€

1.000

€

-

€

1.944

-10%
-

Verwerken tot
Verwerken tot
secundaire
secundaire
grondstof,
grondstof, fractie
betongranulaat
fijne (bijv. als zand
grove fractie (bijv.
vevanger)
als grind vervanger)

-

Verwerken tot
secundaire
grondstof,
granulaat t.b.v.
GWW-sector

Verwerken tot
secundaire
grondstof,
granulaat t.b.v.
GWW-sector
-10%

-

-

GROEP: Hout
Hout recyclen
(hergebruiken)

Wijze van hergebruik

A-hout (niet-geimpregneerd,
ongelakt en onbehandeld)

17

ton

17 €

1.000

100%

Score % t.o.v. Euro's
Verdeling

17

Hout verbranden
met energieterugwinning
25%
-

GROEP: Metalen
Wijze van hergebruik
Constructiestaal

48

ton

48 €

1.500
Score % t.o.v. Euro's
Verdeling

Ferrometalen (staal en
gietijzer)

90

ton

90 €

3.500

Staal omsmelten
Hergebruik
tot nieuwe of ander
bouwcomponenten
staalproduct
100%

0%
48

-

Staal omsmelten
Hergebruik
Wijze van hergebruik
tot nieuwe of ander
bouwcomponenten
staalproduct
Score % t.o.v. Euro's
Verdeling

100%

0%
50

40

Bovengenoemde opsomming(en) van hoeveelheden en materialen geeft een indruk van de bestaande situatie in en rondom de opstallen. De vermelde hoeveelheden zijn indicatief en geen limitatieve opsomming van alle in het gebouw aanwezige materialen en objecten. Wijzigingen in uiteindelijk
vrijgekomen toepassingen, afvalstromen, hoeveelheden en wijze van hergebruik en/of recycling komen niet voor verrekening in aanmerking.
Vlakken met kleur dienen door de aannemer te worden ingevuld. Het totaal (de som) van de ingevulde gekleurde vlakken dient overeenkomstig kolom B 'Hoeveelheid uit stoffeninventarisatie' te zijn.
Vlakken aangegeven met de kleur rood hierbij is de wijze van hergebruik bepaald (geen andere mogelijkheid).
Vlakken niet gekleurd kunnen en mogen niet ingevuld worden.

Samenvatting per deelstroom
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