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             PROCEDURE RECLAIM 2021  
 

Voor de verwerking van gerecupereerd koelmiddel, ammoniak, glycol en olie, werkt Beijer Ref Belgium BV samen met Mebrom 
NV. Mebrom is erkend als inzamelaar van afvalstoffen (OVAM-registratienummer: 101123/1) en vergund voor de recyclage 
van gerecupereerde koelmiddelen, glycol en oliën, onder het nummer: M03/44019/160/4/A/1. 
Niet recycleerbaar product wordt vernietigd door INDAVER N.V. in Antwerpen. 

 
Registratie reclaimcilinders en bidons voor afvaloliën & afvalglycol 
Elke cilinder draagt een nummer van 6 cijfers dat op een witte sticker in de hals van de fles staat.  
Elke bidon/IBC krijgt een nummer van 7 cijfers die op een grijze sticker op de bidon wordt gekleefd.  
Deze nummers worden bij Beijer Ref Belgium BV geregistreerd. 
Het is verplicht het Retour document dat aan de cilinder, bidon of IBC bevestigd is, in te vullen 
 
 

Reclaimcilinders voor koelmiddel 

Inhoud 
Max 

vulvolume 
Artikelnr 

ECR 
Handling Waarborg 

Retour 
< 1 jaar 

Retour 
< 2 jaar 

Retour 
< 3 jaar 

Sampling 
0,5 L 300 gr 9350966 € 80 € 200 CN € 200 CN   € 100 CN   € 50 

14,5 L 10 kg 3331311 € 225 € 100 CN € 100     CN   € 50 CN   € 25 

36,0 L 26 kg 9532711 € 225 € 200 CN € 200 CN   € 100 CN   € 50 

70,0 L 50 kg 6273382 € 225 € 300 CN  € 300 CN   € 150 CN   € 75 

Handling = alles omvattende kost (administratie, reinigen, luchtledig maken, drogen, analyse en transport Beijer Ref Belgium -
Mebrom)   CN=Credit Nota 
=> cilinders beschikbaar in al onze filialen. 
Bij recyclage van koelmiddel (1 koelmiddel) : geen extra kost. Het gerecycleerde koudemiddel blijft eigendom van Mebrom. 
(mogelijk te recycleren koelmiddelen : R134a, R404A, R407C, R410A, R507)  
Bij afbraak van koelmiddel (mix): wordt er 8,2 euro/kg afbraakvergoeding aangerekend. 
Een origineel verwijderingsattest, opgemaakt door Mebrom NV, wordt u aangeleverd. 
 

Bidons en IBC’s voor oliën en glycol 

Inhoud 
Max 

vulvolume 
Artikelnr 

ECR 
Handling 

Wegwerp-
verpakking 

Uitvoering 

25,0 L 23,0 L 8655257 € 95 € 10 Bidon 

60,0 L 57,0 L 9535631 € 95 € 20 Bidon 

1000,0 L 950,0 L 8116420 € 150 € 200 IBC 

Handling = alles omvattende kost ( administratie, analyse en transport Beijer Ref Belgium-Mebrom )      
=> bidons beschikbaar in al onze filialen  IBC’s op aanvraag beschikbaar) 
Bij afbraak van oliën en glycol: wordt er 2,2 euro/kg afbraakvergoeding aangerekend.  
Een origineel verwijderingsattest, opgemaakt door Mebrom NV, wordt u aangeleverd. 
 

Drum voor koelmiddel – op aanvraag beschikbaar 
Inhoud Max 

vulvolume 
Artikelnr 

ECR 
Handling Waarborg Retour 

< 1 jaar 
Retour 
< 2 jaar 

Retour 
< 3 jaar 

900 L 675 kg 3059676 € 510 € 3.000 CN   € 2.250 CN   € 1.500 CN   € 750 

Handling = alles omvattende kost (administratie, reinigen, analyse en transport Beijer Ref Belgium -Mebrom)  -  CN=Credit Nota 
=> drum (met speciale kranen DIN477-6) op aanvraag beschikbaar. 
Bij afbraak van koelmiddel (mix): wordt er 8,2 euro/kg afbraakvergoeding aangerekend. 
Een origineel verwijderingsattest, opgemaakt door Mebrom NV, wordt u aangeleverd. 
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Drum voor ammoniak – op aanvraag beschikbaar 

Inhoud Max 
vulvolume 

Artikelnr 
ECR 

Handling Waarborg Retour 
 

900 L 450 kg 4228866 € 510 € 3.000 CN   € 2.250 

Handling = alles omvattende kost (administratie, analyse en transport Beijer Ref Belgium -Mebrom)   -    CN=Credit Nota 
=> drum (met speciale kranen DIN477-6 ) op aanvraag beschikbaar 
De gevulde drum moet binnen redelijke termijn terug retour naar Mebrom. Bij bestelling dient er ook een ophaaldatum 
vastgelegd te worden. 
Bij afbraak van Ammoniak: wordt er 10,2 euro/kg afbraakvergoeding aangerekend.  
Een origineel verwijderingsattest, opgemaakt door Mebrom NV, wordt u aangeleverd. 
 

Drum voor Regenereren van R404A – op aanvraag beschikbaar 
Inhoud Max 

vulvolume 
Artikelnr 

ECR 
Handling Waarborg Retour 

< 1 jaar 
Retour 
< 2 jaar 

Retour 
< 3 jaar 

900 L 450 kg 3059676 € 510 € 3.000 CN   € 2.250 CN   € 1.500 CN   € 750 

Handling = alles omvattende kost (administratie, analyse en transport Beijer Ref Belgium -Mebrom)   -  CN=Credit Nota 
=> drum (met speciale kranen DIN477-6) op aanvraag beschikbaar. 
Het gas mag geen onzuiverheden bevatten (bv R22), en dus enkel afwijken in samenstelling. Indien het gas onzuiverheden 
bevat => vernietiging aan de gangbare vernietigingskost. Analyse die Mebrom uitvoert met de GC is hier bepalend. 
De R404A moet aangeleverd worden in een Mebrom drum. 
Er moet rekening gehouden worden met verlies, er kan immers nooit dezelfde hoeveelheid terug geleverd worden, door het 
afscheiden van olie en vocht. Ook op het koelgas zelf dient er rekening gehouden worden met verlies (tot +/- 5%; niet 
bindend). 
De analyses en regeneratie worden uitgevoerd in een andere (propere) drum. 
De drum met geregenereerd gas wordt terug naar u verstuurd, waarbij u het gas overpompt in cilinders. 
Kostprijs regeneratie drum: 20,50€/kg  
*U bent verantwoordelijk voor de herkomst en de documentatie van het te regenereren gas. 
Regenereren van andere koudemiddelen op aanvraag. 

 
Transport naar Beijer Ref Belgium BV 
Het is toegestaan de reclaimcilinders zelf tot in onze filialen retour te brengen of met een erkend vervoerder.  
Zie website Beijer Ref Belgium BV: www.beijerref.be 
Transport van Beijer Ref Belgium naar Mebrom is zowel voor de reclaimcilinders als de drums ten laste van Beijer Ref Belgium. 
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