
Rockfon® en Renewi bieden je ondersteuning bij de professionele inzameling en 
recycling van steenwolresten. Zo sluiten we samen de kringloop. Renewi verzorgt 
de logistiek en de op- en overslag voor de gehele Benelux. De recycling wordt 
uitgevoerd door ROCKWOOL® in de lokale recyclingfabriek in Roermond (NL). 

Lees meer over Rockcycle in de speciale brochure of op de website.

Nederland    
info@rockfon.nl     
T +31 (0)475 353 035
www.rockfon.nl/rockcycle 

België & Luxemburg
info@rockfon.be
T +32 (0)2 715 68 68
www.rockfon.be/rockcycle

Rockcycle®

TARIEVEN – ROCKWOOL RECYCLING SERVICE

Sounds Beautiful
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Bezoek de website voor meer informatie 
over Rockcycle en vul vrijblijvend het 
aanvraagformulier in.

Voor Nederland: www.rockfon.nl/rockcycle
Voor België & Luxemburg: 
www.rockfon.be/rockcycle

Hoe kun je gebruik maken van Rockcycle?

De kosten zijn inclusief:

• Het plaatsen van de container(s)

•  Twee weken huur

•  Afvoer of wisseling

•  Transport

•  Recycling van de steenwol in de 
recyclingfabriek van ROCKWOOL 
in Roermond (NL)

Acceptatievoorwaarden
Steenwol dient volgens sectorplan 84 van het Landelijk Afvalbeheerplan 
(LAP3) gescheiden aangeboden te worden ter recycling. Voor recycling 
van ROCKWOOL steenwol is het belangrijk dat de kwaliteit voldoet aan 
de voorwaarden voor verwerking in de recyclefabriek. De steenwol dient 
schoon aangeleverd te worden, niet doorweekt en niet vervuild met 
steenwolvreemde vloeistoffen of materialen.

•  De steenwol mag geen chemische vervuiling bevatten, niet zijn 
blootgesteld aan radioactieve stoffen en mag geen asbesthoudend 
en/of asbest verdacht/gelijkend materiaal bevatten. 
 

•   De steenwol mag geen grove materialen als hout, ijzer, puin, elektra 
draden en bevestigingsmaterialen bevatten. 

•  Recycle steenwol mag wel ROCKWOOL bekledingsmaterialen 
bevatten, voor zover ze gehecht zijn aan de steenwolproducten en 
niet bestaan uit bitumen en gaas. 

Standaard tarieven Rockcycle

Materiaal van Rockfon en ROCKWOOL 
algemene bouw en plat dak isolatie kan 
gecombineerd worden.

Gevelbekleding van Rockpanel® en 
ROCKWOOL technische isolatie dienen apart 
ingezameld te worden. Kosten op aanvraag.

Kosten Rockcycle - Rockfon (Landelijk)
De kosten voor Rockcycle zijn opgebouwd uit een vast bedrag 
per 40 m³ container plus een additionele toeslag per ton.

Kosten Rockcycle - Rockfon 
(Regio Weert & Hoogeveen)

Inzamelunit Kosten per 
40 m³ container

 + Additionele 
toeslag per ton

40 m³ container (circa 2.000 m² 
plafondplaten - 20 mm dik) € 440,- € 145,-

Inzamelunit Kosten per unit

3 m³ container € 235,-

6 m³ container € 285,-

9 m³ container € 380,-

10 m³ container € 400,-

Inleveren op Renewi 
locaties Weert & 

Hoogeveen
€ 25,- / m³

Voor Nederland 
rockcycle@renewi.com 
T +31 (0)40 751 4336

Voor België & Luxemburg 
rockcycle@renewi.com 
T +32 (0)11 561 773

Je ontvangt vervolgens een offerte 
van Renewi.  
Zij verzorgen zowel de logistiek als de 
administratie voor Rockcycle. 
Voor aanvullende informatie kun je 
altijd contact opnemen met Renewi 
of Rockfon. 

Oplossing op maat 
Wij bedenken graag een passende oplossing voor elke situatie. Voor grote 
projecten van min. 1.500 m² kunnen wij in overleg gebruikte plafondpanelen 
gepalletiseerd ophalen op de bouwplaats. Ook permanente huur van een 
container behoort tot de mogelijkheden.

Wij informeren je graag over de verschillende opties.

Regio Weert en Hoogeveen
Om recycling nog 
laagdrempeliger te maken, zijn 
we een lokale proef gestart met 
de inzameling van kleinere hoe- 
veelheden steenwol.

In een straal van 40 km rondom 
de Renewi locaties in Weert 
en Hoogeveen kun je nu ook 
kleinere containers huren. Of 
breng de steenwol zelf weg 
naar deze inzamelpunten.


