
 

 

Bag specificaties 
 
Het innamepunt dient de plastic flessen en blikjes te verzamelen in de daarvoor 
bestemde statiegeldbags. De bags en sluitstrips voor het afvoeren van de flessen en 
blikjes zijn gratis, maar met statiegeld te bestellen bij de grossier. Per bag wordt er 
een statiegeldvergoeding van € 1 gevraagd. Dat bedrag wordt verrekend op de 
creditfactuur na retour van de zak met flessen en/of blikjes. De bags zijn van dik 
plastic en worden gerecycled na gebruik.  
 
Er zijn drie verschillende maten beschikbaar:  

• Big bags (800 liter) – Dit formaat is alleen bedoeld voor grootgebruikers zoals 
supermarkten. In de big bags kunnen 230 grote plastic flessen worden verzameld 
of een mix van grote en kleine flessen. De zak kan niet gevuld worden met alleen 
maar kleine flesjes, dat is te zwaar voor de zak.  

• Small bags (240 liter) - De small bags hebben ruimte voor 200 kleine of 70 grote 
flessen. 

• Mini bags (120 liter) - In de mini bags passen 100 kleine of 35 grote flessen. In de 
bags mogen kleine en grote flessen bij elkaar ingezameld worden.  

 
In het volgende schema staan alle aantallen van de verschillende bags voor alleen 
blikjes: 
 

Type zak 50 CL blik 33CL blik 25CL blik Gemiddelde 

Big Bag (800ltr) 886 1448 1610 1315 

Smal bag (240ltr) 266 434 483 394 

Mini bag (120 ltr) 133 217 242 197 

 
 
De big bags worden geleverd in dozen van 24 stuks per doos (inclusief 25 sluitstrips). 
De small bags worden aangeboden in dozen van 45 stuks per doos (inclusief 46 
sluitingen), en de mini bags zullen per 12 rollen worden geleverd (inclusief 150 
sluitstrips). Op elke rol zitten 12 zakken, dus 144 mini bags in totaal. 
 
Onderstaande informatie geeft aan voor welk type bak u welke zak kunt gebruiken:  

• Mini container: small bag  
• Donatiebak: mini bag  
• Knapzak houder: mini bag 

 
Reguliere big bag op basis van close loop materiaal  
- Art. Nr. CCEP 427659  
- Afmetingen: 135 cm x 250 cm  
- Omtrek: 270 cm  
- Straal: 43 cm  
- Diameter: 86 cm  
- Hoogte: 240 cm  
- Bodem: 68 cm  
- Volume (liter) bruto: 1392  
- Volume (liter) netto: 800  
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- Materiaal: closed loop materiaal  
- Sluitstrips: 25 per doos (1 bundel)  
- Aantal zakken per rol: 4  
- Aantal rollen per doos: 6 (24 zakken)  
- EAN-code rol: n.a.  
- EAN-code doos: 8717774140017 
 
Reguliere small bag op basis van close loop materiaal  
- Art. Nr. CCEP 427670  
- Afmetingen: 115 cm x 140 cm  
- Omtrek: 230 cm  
- Straal: 37 cm  
- Diameter: 73 cm  
- Hoogte: 140 cm  
- Bodem: 60 cm  
- Volume (liter) bruto: 589  
- Volume (liter) netto: 233  
- Materiaal: closed loop materiaal  
- Sluitstrips: 2 x 25 per doos (2 bundels)  
- Aantal zakken per rol: 5  
- Aantal roller per doos: 9 (45 zakken)  
- EAN-code rol: n.a.  
- EAN-code doos: 8717774140024  
 
Nieuwe mini bag op basis van close loop materiaal  
- Art. Nr. CCEP 283795  
- Afmetingen: 80 cm x 110 cm  
- Omtrek: 160 cm  
- Straal: 25 cm  
- Diameter: 51 cm  
- Hoogte: 110 cm  
- Bodem: 40 cm  
- Volume (liter) bruto: 224  
- Volume (liter) netto: 128,76086  
- Materiaal: closed loop materiaal  
- Sluitstrips: 6 x 25 per doos (6 bundels)  
- Aantal zakken per rol: 12  
- Aantal roller per doos: 12 (144 zakken)  
- EAN-code rol: 4014100557148  
- EAN-code doos: 4014100057143 
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