
22

Belgian Recycle Network lost al uw bouwafvalproblemen op
Wie particuliere verbouwingen of kleinschalige

bouwwerken uitvoert, denkt vaak dat hij slechts twee
opties heeft om z’n bouw- en sloopafval kwijt te spe-
len: de kostelijke huur van een container of een tijd-
rovende rit richting containerpark. Belgian Recycle
Network, kortweg B.R.N., voegt daar een derde optie
aan toe: een gebruiksvriendelijk en tijdsbesparend al-
ternatief, de bouwafvalzak. In deze oersterke ‘big
bag’ kan de particuliere doe-het-zelver of professio-
neel op eigen tempo tot 1.500 kg gemengd bouw- en
sloopafval kwijt. Na aanvraag wordt de zak met han-
dig sluitsysteem binnen drie werkdagen opgehaald.
Voor de aankoop van de bouwafvalzak betaalt de
eindgebruiker een door BRN vastgelegde aankoop-
prijs, ophaling en verwerkingskosten inbegrepen. U
verbouwt en B.R.N. doet de rest. Want opgeruimd
staat netjes!

Distributiekanalen
Ook wie zich aan kleinschalige
bouw- of renovatiewerken waagt,
zit al snel met nogal wat bouw- en
sloopafval opgescheept. Het huren
van een afvalcontainer is door-
gaans een kostelijke grap en de rit
naar het dichtstbijzijnde container-
park is al snel tijdrovend, zeker
voor professionele gebruikers die
vaak onder tijdsdruk werken.
Daarom bracht Belgian Recycle
Network (B.R.N.) in 1996 de
bouwafvalzak op de Belgische
markt. Het systeem is briljant in
zijn eenvoud.
Alex De Lathauwer, die B.R.N.
sinds 2003 als eenmansbedrijf
verder commercialiseerde,
legt uit: “Belgian Recycle
Netwerk staat in voor de na-
tionale verdeling, ophaling
en verwerking van ‘big bags’
met een inhoud van 1m3 die
bestemd zijn voor gemengd
bouw- en sloopafval. De dis-
tributie van deze zakken ge-
beurt enerzijds via de doe-
het-zelf zaken -zowel de ke-
tens als zelfstandige winkels-
en anderzijds via de professio-
nele bouwmaterialenhandels.
De bouwafvalzak moet wor-
den gezien als een zuiver dien-
stenproduct. Dat betekent dat de
distributiekanalen alleen moeten
instaan voor de verkoop van de
zakken en dat B.R.N. alle overige
taken voor zijn rekening neemt.
Volgens de meest recente cijfers
komt circa 40% van de bouwafval-
zakken van B.R.N. terecht bij de
particuliere doe-het-zelver en
wordt 60% door de professionele
eindgebruiker gekocht. Een derde
verkoopskanaal zijn de grote afval-
beheerders die steeds meer inte-
resse voor het product tonen.”

Gemengd afval
Met de bouwafvalzak mikt B.R.N.
zowel op de particuliere eindge-
bruiker als op de professioneel. Het
is de ideale oplossing voor verschil-
lende professionele doelgroepen
zoals vloerders, schrijnwerkers of
stukadoors die geen tijd willen ver-
liezen met een autorit naar de

dichtstbijzijnde sorteercentrale.
Aangezien ze hun afval ongesor-
teerd in de zakken kunnen storten,
verliezen ze weinig tijd.
“De bouwafvalzak kan in de eer-
dergenoemde verkooppunten
voor 99 euro, inclusief BTW, wor-
den aangeschaft”, aldus Alex De
Lathauwer. “In die vaste aankoop-

prijs is de volledige
service inbe-

gre-

pen: ophaling binnen de drie
werkdagen, transport naar een er-
kende sorteercentrale, alsook de
milieuvriendelijke recyclage van
het gemengd bouw- en sloopafval.
90% van het materiaal dat B.R.N.
aanvoert, komt in de recyclageke-
ten terecht. De bouwafvalzakken
worden slechts eenmaal gebruikt,
aangezien ze samen met hun in-
houd gerecycleerd worden. Met
dit product en de bijbehorende
service speelt B.R.N. dus handig in
op de continu strenger wordende
milieuwetgeving.” In de oersterke
bouwafvalzak kan de particuliere
of professionele eindgebruiker tot
1.500 kg grof vuil en gemengd
bouw- en sloopafval storten. Ge-
mengd bouw- en sloopafval houdt
in dat de bouwafvalzak naast het
gebruikelijke steenpuin ook bak-
steen, beton, hout, karton, glas,
isolatiemateriaal, klein metaal, pa-

pier, zand, alle soorten pleister-
werk, piepschuim, kunststof, pvc
en bekabeling mag bevatten. Het
enige afval dat zeker niet in de
bouwafvalzak mag worden ge-
stort, is asbest, asbesthoudende
producten en roofing. Voor de rest
mag alles wat met de bouw te ma-
ken heeft in de bouwafvalzak van
B.R.N. gestort worden. Het grote
voordeel is dat sortering van het
afval niet nodig is. “En aangezien
de eindgebruiker niet gebonden is
aan een bepaalde huurtermijn kan
hij de zak op eigen tempo vullen”,
voegt Alex De Lathauwer daar aan
toe. “Bovendien is er in tegenstel-
ling tot het plaatsen van de klassie-
ke container bij de bouwafvalzak
geen vergunning van gemeente of
politie nodig.”

Korte ophaaltermijn
Eenmaal de eindgebruiker de ‘big
bag’ met een laadvermogen van
1.500 kg heeft gevuld, kan hij die
met een handige afsluitklep een-
voudig sluiten. Daarmee wordt
voorkomen dat onbekenden hun
afval in de zak zouden dumpen.
Via telefoon, fax, sms of e-mail kan
de eindgebruiker B.R.N. contacte-
ren om de zak binnen een termijn
van drie werkdagen te laten opha-
len, waar ook in België.
“Alle aanvragen voor ophaling
worden gecentraliseerd bij
B.R.N.”, benadrukt Alex De La-
thauwer. “Dat toont nog maar
eens dat de distributiekanalen
geen enkele administratieve plicht
te vervullen hebben. Via een natio-
naal netwerk van een vijftigtal ex-
terne ophaaldiensten -bouwmate-

rialenhandelaars met een uitge-
breid wagenpark- is de ophaalter-
mijn van drie werkdagen gegaran-
deerd. Ander voordeel van dit sys-
teem is dat de klant niet aanwezig
moet zijn op het moment van de
ophaling, op voorwaarde dat de
zak op een makkelijk bereikbare
plaats is achtergelaten. Belangrijk
is wel dat de zak goed afgesloten
wordt, aangezien de ophaaldien-
sten met open vrachtwagens rij-
den. Maar dankzij het handig af-
sluitsysteem mag dat geen enkel
probleem zijn.”
De opgehaalde bouwafvalzakken
verhuizen richting erkende verwer-
kingscentrales waar de inhoud ge-
sorteerd wordt en vervolgens sa-
men met de zak verwerkt wordt.
Alex De Lathauwer: “Doordat elke
zak een uniek identificatienummer
heeft, is de zak traceerbaar in het
volledige proces, van aankoop tot
en met verwerking. Als in de ver-
werkingscentrale blijkt dat er in de
zak bepaalde materialen zitten die
er niet thuishoren, dan kan B.R.N.
de boete achteraf nog op de eind-
gebruiker verhalen. Het risico is
steeds ten laste van B.R.N. Nog-
maals, de verdeler draagt na de
verkoop geen verantwoordelijk-
heid meer.”

Gepersonaliseerde 
bedrukking

B.R.N. biedt de verdelers vanaf een
afnamehoeveelheid van 100 stuks
de mogelijkheid om de zakken ge-
personaliseerd te laten bedrukken.
Dat betekent gratis reclame in het
straatbeeld, want de bedrukking
met naam en/of logo van de distri-

buteur is steeds in de aankoopprijs
inbegrepen.
Alex De Lathauwer vindt het wel
belangrijk dat de klant op de win-
kelvloer een goed beeld krijgt van
het volume van zo’n bouwafval-
zak. “Dat is pas mogelijk als de zak
in ware grootte, bijvoorbeeld op-
gehangen aan het plafond, of dui-
delijk zichtbaar aan de ingang ge-
plaatst wordt. Het is nu eenmaal
een product dat niet meteen op-
valt in de winkelrekken. Logisch
ook, want de bouwafvalzakken
liggen netjes opgeplooid zodat ze
niet te veel plaats in het winkel-
schap zouden innemen.” 
B.R.N. zorgt voor extra publicitaire
ondersteuning via allerhande ad-
vertenties in vakbladen en Gouden
Gids, reclamespotjes op regionale
televisie en beursdeelnames. Alex
De Lathauwer: “Sinds de editie van
2004 is BRN jaarlijks aanwezig op
Kortrijk DIY. Voor DIY 2007 is onze
deelname reeds bevestigd. Eind dit
jaar nemen we ook deel aan Mat-
expoBis dat plaatsvindt van 30 no-
vember tot en met 2 december,
eveneens in Kortrijk Xpo.” Bij een
eerste bestelling krijgt de verdeler
ook allerlei promotiemateriaal zo-
als brochures, flyers en publiciteits-
panelen overhandigd.

Opvallende 
omzetgroei

Vandaag is B.R.N. marktleider in
België voor het nationaal aanleve-
ren, ophalen en verwerken van
bouwafvalzakken. B.R.N. is een
eenmanszaak en blijkbaar appreci-
eert de klant dat hij een geperso-
naliseerde dienstverlening krijgt.
B.R.N. kende de laatste jaren een
exponentiële groei. Het ophaalnet-
werk werd geoptimaliseerd en het
verdelersnetwerk fors uitgebreid.
De klant vindt de zak vandaag de
dag in meer dan 300 afzonderlijke
verdeelpunten. Niettemin zit BRN
nog absoluut niet aan haar pla-
fond en is er met andere woorden
zeker nog ruimte voor bijkomende
verdelers.
Alex De Lathauwer sluit niet uit dat
hij in de toekomst aanverwante
producten op de markt zal bren-
gen. “Verdere diversificatie is zeker
een optie. Over de ophaling en ver-
werking in onderaanneming ben ik
uiterst tevreden, dus van verticale
integratie zal in de toekomst
geenszins sprake zijn. Ik zal trou-
wens ook altijd via de handel wer-
ken en de bouwafvalzakken nooit
rechtstreeks aan de eindgebruiker
verkopen.”
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