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Code Materialen Tarief in EUR/kg excl. BTW

Gerecycleerd

001 Glas 0,0403

002 Papier - karton (≥ 85%) 0,0594

003 Staal (≥ 50%) 0,1777

004 Aluminium (≥ 50% en ≥ 50μ) 0,0496

005-01 PET - Flessen en flacons - Transparant kleurloos 0,2461

005-02 PET - Flessen en flacons - Transparant blauw 0,2461

005-03 PET - Flessen en flacons - Transparant groen 0,2461

007 HDPE - flessen, flacons en doppen 0,3578

008 Drankkartons 0,5740

011-01 PP - Flessen, flacons en overige harde verpakkingen 0,7112

011-02 PS - Harde verpakkingen (m.u.v. EPS en XPS) 0,7112

011-03 HDPE - Harde verpakkingen andere dan flessen en flacons 0,7112

011-04 PET - Flessen en flacons - Transparant - Andere dan kleurloos, blauw en groen 0,7112

011-05 PET - Harde verpakkingen andere dan flessen en flacons - Transparant 0,7112

011-06 PET - Flessen en flacons - Opaak 0,7112

011-07 PE - Folies 0,7112

011-08 Plastic - Harde verpakkingen n.e.g. (m.u.v. EPS, XPS en composteerbaar) 0,7112

011-09 Plastic - Folies n.e.g. (m.u.v. composteerbaar) 0,7112

Gevaloriseerd

012 Samengestelde verpakkingen, voor het merendeel bestaande uit papier-karton 0,8535

013 Aluminium verpakkingen < 50μ enkel bestaande uit aluminium 0,8535

014
- Piepschuim (EPS), schuimschaaltjes (XPS) en composteerbare plastics
- Samengestelde verpakkingen voor het merendeel bestaande uit plastic
- Gealuminiseerde plastic verpakkingen

0,8535

016 Hout, kurk, textiel, e.d. 0,8535

Niet-gevaloriseerd

017 Samengestelde verpakkingen, voor het merendeel bestaande uit glas 1,0668

018 Samengestelde verpakkingen, voor het merendeel bestaande uit staal 1,0668

019 Aardewerk, keramiek, porselein, e.d. 1,0668

m.u.v. = met uitzondering van.
n.e.g. = niet elders genoemd. Dit geeft aan dat het om een restcategorie gaat.

De Groene Punt-tarieven 2020
A) De Groene Punt-tarieven per materiaal in EUR/kg
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Algemene regels:

e Alle verpakkingselementen die (makkelijk) van elkaar te verwijderen zijn, moeten aangegeven worden aan het materiaal 
waaruit ze bestaan.

Voorbeelden:
- Confituur verpakt in een glazen bokaal met etiket en deksel. De bokaal moet aangegeven worden aan het tarief ‘glas

001’, het etiket aan ‘papier-karton 002’ en het deksel aan ‘staal 003’.
- Smartphone verpakt in een kartonnen doos. De kartonnen doos is aan te geven aan het tarief ‘papier-karton 002’. De

lader en de oortjes zitten elk in een apart plastic zakje met een papieren etiket. Deze zakjes moeten samen aangegeven-
worden aan het tarief ‘PE-folies 011-07’, de twee etiketten samen aan het tarief ‘papier-karton 002’.

r De huishoudelijke verpakkingen waarop een doodshoofd aangebracht is, moeten steeds worden aangegeven aan een 
van de tarieven ‘gevaloriseerd’ of ‘niet-gevaloriseerd’.

t Onderscheid harde versus zachte verpakkingen

a. Harde verpakkingen zijn rigide, en zullen na het buigen automatisch terugkeren naar hun oorspronkelijke vorm. Ze
omvatten flessen, flacons, bakken, potten, schalen, en andere blaas- of spuitgietkunststofverpakkingen. De harde
verpakkingen zijn over het algemeen samengesteld uit de vormvaste verpakking, al dan niet in combinatie met
verschillende verpakkingselementen die kunnen worden losgemaakt van de eigenlijke verpakking (bv. etiket, dop,
deksel, afsluitfolie).

b. Zachte of flexibele verpakkingen zijn niet rigide en buigen gemakkelijk. Ze omvatten tassen, zakken, enveloppen,
pouches (stazakken), verwijderbare afsluitfolies, wikkels en soortgelijke flexibele verpakkingsartikelen. Zachte of
flexibele verpakkingen bestaan uit één of meerdere lagen bestaande uit een verscheidenheid aan materialen, waar-
onder plastic film, papier, aluminiumfolie of een combinatie daarvan. De constructie kan onbedrukt, bedrukt, gecoat
en / of gelamineerd zijn.

uOnderscheid kleurloze versus gekleurde transparante PET-flessen

a. Flessen en flacons vervaardigd uit PET zijn in principe transparant en ongekleurd, op voorwaarde dat deze kunststof
niet ingekleurd is door bv. toevoeging van een kleurpigment.

b. Gekleurde PET-flessen zijn, in de door de producent gewenste kleur, ingekleurd door toevoeging van bv. een kleur-
pigment. Zij worden in eerste instantie onderverdeeld naargelang de transparantie van de PET-fles. De kleur van een
PET-fles wordt waargenomen ter hoogte van het injectiepunt (aan de onderzijde van de fles) en in de nek (waarop de
sluitingen passen).

c. De transparantie van een fles wordt als volgt getest. Druk de wanden van de PET-fles in de lengterichting zo goed
mogelijk tegen elkaar. Plaats de voorbeeldtekst (di. zwarte hoofdletters in Verdana met een grootte van 5 mm, afge-
drukt op een witte achtergrond) in contact met de wand van de PET-fles. Indien de tekst, zonder bijkomende belich-
ting, en zonder gebruik te maken van speciale lampen, leesbaar is, dan wordt de PET-fles als ‘transparant’ beschouwd.
Indien de tekst niet leesbaar is, dan is de PET-fles ‘niet-transparant of opaak’.

i Interpretatie ‘uitsluitend bestaande uit’

Plastic verpakkingen moeten voor 100 % uit het betreffende materiaal (PET, HDPE, PP, PS, PE) bestaan of uit 100% plas-
tic voor de andere harde plastic verpakkingen of andere plastic folies. Niet inbegrepen hierin zijn eventuele kleurstof-
fen, additieven, lijmen en inkten. Doppen, etiketten en andere losmaakbare verpakkingselementen moeten afzonderlijk 
worden aangegeven in functie van hun samenstelling.

Hoe past u de Groene Punt-tarieven toe?
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De tarieven:

• Glas 001: geldt voor flessen, flacons en bokalen in glas.
Dit geldt niet voor verpakkingen in pyrex, kristal of na-
tuurlijk opaalglas dat meer dan 600 ppm fluor bevat.

• Papier-karton 002: geldt voor alle verpakkingselemen-
ten in papier-karton die voor minstens 85% uit papier-
vezel bestaan. Dit betekent dat minder dan 15% (van het
gewicht) mag bestaan uit materialen die niet makkelijk
kunnen worden verwijderd door de verbruiker, zoals
hecht gelijmde, geimpregneerde of gelamineerde andere
materialen.

• Staal 003: geldt voor alle verpakkingselementen die meer
dan 50% staal bevatten.

• Aluminium 004: geldt voor alle verpakkingselementen
die in gewicht meer dan 50% aluminium bevatten en een
dikte hebben die groter of gelijk is aan 50 μ.

• PET 005-01 - Flessen en flacons - Transparant kleurloos: 
geldt voor flessen en flacons in transparante PET, die 
bovendien kleurloos zijn.

• PET 005-02 - Flessen en flacons - Transparant blauw: 
geldt voor flessen en flacons in transparante PET, die
bovendien blauw zijn.

• PET 005-03 - Flessen en flacons - Transparant groen: 
geldt voor flessen en flacons in transparante PET, die
bovendien groen zijn.

• HDPE 007: geldt voor flessen, flacons en doppen in
HDPE.

• Drankkartons 008: geldt voor elk verpakkingselement in
gelamineerd karton – met of zonder dop – dat bestaat uit
karton/plastic/aluminium of karton/plastic. Doorgaans
wordt dit gebruikt voor de verpakking van vloeibare voe-
dingswaren, voornamelijk zuivelproducten en fruitsappen.

• 011-01 PP - Flessen, flacons en overige harde verpakkin-
gen: geldt voor harde verpakkingselementen uitsluitend
bestaande uit PP, inclusief flessen, flacons en doppen.

• 011-02 PS - Harde verpakkingen (m.u.v. EPS en XPS): 
geldt voor harde verpakkingselementen uitsluitend be-
staande uit PS, met uitzondering van piepschuim (EPS) en
schuimschaaltjes (XPS), waarvoor het het tarief ‘gevalori-
seerd 014’ van toepassing is.

• 011-03 HDPE - Harde verpakkingen andere dan flessen 
en flacons: geldt voor harde verpakkingselementen, an-
dere dan flessen, flacons en doppen,  uitsluitend bestaan-
de uit HDPE.

• 011-04 PET - Flessen en flacons - Transparant - Andere 
dan kleurloos, blauw en groen: geldt voor fles-sen en
flacons in transparante PET, met een andere kleur dan
kleurloos, blauw of groen.

• 011-05 PET - Harde verpakkingen andere dan flessen en 
flacons - Transparant: geldt voor harde verpakkings-
elementen, andere dan flessen en flacons, uitsluitend
bestaande uit transparante thermoforme PET.

• 011-06 PET - Flessen en flacons - Opaak: geldt voor
flessen en flacons in niet transparante PET.

• 011-07 PE - Folies: geldt voor flexibele verpakkingsele-
menten uitsluitend bestaande uit PE.

• 011-08 Plastic - Harde verpakkingen n.e.g. (m.u.v. EPS, 
XPS en composteerbaar): geldt voor harde verpakkings-
elementen uitsluitend bestaande uit plastic die niet vallen 
onder de voorgaande tarieven. Hieronder vallen niet 
transparante PET-schaaltjes en harde plastic verpak-
kingen bestaande uit verschillende plasticsoorten. Met 
uitzondering van schuimschaaltjes (XPS), piepschuim
(EPS), en composteerbare plastics, waarvoor het tarief
‘gevaloriseerd 014’ van toepassing is.

• 011-09 Plastic - Folies n.e.g. (m.u.v. composteerbaar): 
geldt voor andere flexibele verpakkingselementen  uitslui-
tend bestaande uit plastic, andere dan uitsluitend PE, met 
uitzondering van composteerbare plastic verpakkingen 
waarvoor het tarief ‘gevaloriseerd 014’ van toepassing is.

• Gevaloriseerd 012-016: geldt voor alle verpakkingsele-
menten die niet vallen onder de voorgaande tarieven en 
die gevaloriseerd worden.
• 012: Samengestelde verpakkingen waarvan papier-kar-

ton het grootste gewicht uitmaakt (totaal papiervezel < 
85%).

• 013: Verpakkingen uit aluminium kleiner dan 50 μ
• 014: Samengestelde verpakkingen waarvan plastic het 

grootste gewicht uitmaakt
• Alle gealuminiseerde plastic verpakkingen
• Piepschuim (EPS), schuimschaaltjes (XPS) en com-
posteerbare plastics

• 016: Hout, kurk, textiel, natuurvezel, e.d.

• Niet-gevaloriseerd 017-019: geldt voor de verpakkings-
elementen die niet beantwoorden aan de toepassings-
voorwaarden van de hierboven vermelde tarieven.
• 017:  Samengestelde verpakkingen waarvan het

grootste gewicht afkomstig is van glas.  
Verpakkingen in pyrex, kristal of natuurlijk  
opaalglas dat meer dan 600 ppm fluor bevat

• 018:  Samengestelde verpakkingen waarvan het
grootste gewicht afkomstig is van staal

• 019:   Aardewerk, keramiek, porselein, e.d.

Info
De bijdrage per verpakkingseenheid (zoals 
beschreven op 1 verpakkingsfiche) bedraagt min-
stens 0,000001 euro. Als de bijdrage op basis van 
de gewichten lager ligt, zal ze worden verhoogd 
tot 0,000001 euro.
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Beschrijving productfamilie 
Code  

productfamilie
Bijdrage per consumenten- 
eenheid in EUR excl. BTW

Voeding A

Boterhampasta’s, confituren en honing A1 0,0131

Groenten en fruit (vers, ingevroren, ingeblikt en bereid) A2 0,0066

Koek, gebak, brood, deegwaren en aanverwante A3 0,0055

Koffie, thee en andere oplosdranken A4 0,0080

Olie en vetten A5 0,0144

Suiker, suikerwaren, chocolade en aanverwante A6 0,0039

Soepen en bereide maaltijden A7 0,0111

Sausen en specerijen A8 0,0102

Vlees en vis (vers, ingevroren, ingeblikt en bereid) A9 0,0092

Zuivel (excl. dranken), boter, kaas en aanverwante A10 0,0065

Andere voedingswaren (bv. chips, azijn, …) A11 0,0065

Dranken B

Bier B1 0,0047

Fruit- en groentesappen B2 0,0117

Melk B3 0,0142

Soda’s, cola’s, limonades en siropen B4 0,0063

Sterke dranken, aperitieven en jenevers B5 0,0174

Wijn, champagne, schuimwijn en cider B6 0,0247

Water B7 0,0082

Reiniging en onderhoud C

Reinigings- en onderhoudsproducten C1 0,0260

Accessoires voor reinigings- en onderhoudsproducten (bv. borstel, dweil, emmer, spons, …) C2 0,0104

Lichaams-, haar- en tandverzorging D

Haarverzorgingsproducten D1 0,0138

Lichaams- en tandverzorgingsproducten D2 0,0106

Accessoires voor lichaams-, haar- en tandverzorging
(wc-papier, papieren zakdoeken, tandenborstel, haarborstel, …)

D3 0,0060

Farmaceutische producten E

Geneesmiddelen  
(incl. voor dierenartsen, tandartsen, kinesitherapeuten, …)

E1 0,0081

Tuinartikelen F

Bloemen, planten, zaden en tuinproducten  
(bv. potgrond, …)

F1 0,0278

Tuingereedschap en toebehoren voor de tuin  
(bv. potten, parasol, barbecue, …) en camping

F2 0,0118

Doe-het-zelf G

Gereedschap en alg. ijzerwaren (vijzen, bouten, schroeven, …) G1 0,0087

Lijmen en aanverwante producten G2 0,0257

Verf en vernis G3 0,0605

Diverse doe-het-zelfartikelen (bv. verfborstels, houtwerk, …) G4 0,0056

B) De tarieven voor de forfaitaire aangifte
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0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Beschrijving productfamilie 
Code  

productfamilie
Bijdrage per consumenten- 
eenheid in EUR excl. BTW

Kleding, schoenen, textiel en accessoires H

Kleding, schoenen, textiel (bv. bed-, tafel- en keukenlinnen, …), lederwaren (bv. tas, broeksriem, …)  
en accessoires (bv. naaibenodigdheden,...)

H1 0,0052

Elektro I

Groot elektro (bv. televisie, koelkast, wasmachine, …) I1 0,1461

Klein elektro (bv. telefoon, fototoestel, koffiezet, mixer, …) I2 0,0270

Toebehoren voor elektro en aanverwante (bv. lampen, cd’s, …) I3 0,0048

Wooninrichting J

Interieur-, keuken- en tafelbenodigdheden (bv. bestek, servies, vaas, servetten, decoratieartikelen, …) J1 0,0051

Meubelen voor binnen en buiten en toebehoren (bv. matras, …) J2 0,0873

Verlichtingstoestellen (incl. zaklampen) J3 0,0120

Dieren K

Voeding, verzorgingsproducten en toebehoren (bv. speeltjes, kattenbakvulling, …) voor dieren K1 0,0065

Diverse Z

Lucifers, aanstekers Z1 0,0063

Juwelen, horloges Z2 0,0059

Kranten, tijdschriften en boeken Z3 0,0017

Relatiegeschenken en promotieartikelen Z4 0,0029

Rookwaren (bv. sigaretten, sigaren, cigarillo’s, tabak, pijp, …) Z5 0,0022

Speelgoed (excl. computerspelletjes) en muziekinstrumenten Z6 0,0077

Sportartikelen, fiets- en bromfietsaccessoires (excl. kledij) Z7 0,0067

Teken-, schrijf- en knutselgerei Z8 0,0014

Colliverpakkingen (bv. bij internetverkoop, postorder,…) Z9 0,0142

Dranken in herbruikbare verpakking B

Bier B10 0,0000

Fruit- en groentesappen B20 0,0000

Melk B30 0,0000

Soda’s, cola’s, limonades en siropen B40 0,0000

Sterke dranken, aperitieven en jenevers B50 0,0000

Wijn, champagne, schuimwijn en cider B60 0,0000

Water B70 0,0000
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Referentie
Omschrijving van de verpakking,  
uitgedrukt in gram per eenheid

Forfaitaire bijdrage per
honderdtal (in €)

VERPAKKINGEN IN PAPIER EN/OF KARTON

1 Gewicht per eenheid beneden 1 g 0,0030

2 Gewicht per eenheid van 1 g tot 2 g 0,0089

3 Gewicht per eenheid van 2 g tot 3 g 0,0149

4 Gewicht per eenheid van 3 g tot 4 g 0,0208

5 Gewicht per eenheid van 4 g tot 5 g 0,0267

6 Gewicht per eenheid van 5 g tot 10 g 0,0446

7 Gewicht per eenheid van 10 g tot 15 g 0,0743

8 Gewicht per eenheid van 15 g tot 20 g 0,1040

9 Gewicht per eenheid van 20 g tot 25 g 0,1337

10 Gewicht per eenheid van 25 g tot 30 g 0,1634

11 Gewicht per eenheid van 30 g tot 35 g 0,1931

12 Gewicht per eenheid van 35 g tot 40 g 0,2228

13 Gewicht per eenheid van 40 g tot 45 g 0,2525

14 Gewicht per eenheid van 45 g tot 50 g 0,2822

15 Gewicht per eenheid van 50 g tot 60 g 0,3267

16 Gewicht per eenheid van 60 g tot 70 g 0,3861

17 Gewicht per eenheid van 70 g tot 80 g 0,4455

18 Gewicht per eenheid van 80 g tot 90 g 0,5049

19 Gewicht per eenheid van 90 g tot 100 g 0,5643

20 Gewicht per eenheid van 100 g tot 110 g 0,6237

21 Gewicht per eenheid van 110 g tot 120 g 0,6831

22 Gewicht per eenheid van 120 g tot 130 g 0,7425

23 Gewicht per eenheid van 130 g tot 140 g 0,8019

24 Gewicht per eenheid van 140 g tot 150 g 0,8613

VERPAKKINGEN IN PLASTIC

25 Gewicht per eenheid beneden 1 g 0,0356

26 Gewicht per eenheid van 1 g tot 2 g 0,1067

27 Gewicht per eenheid van 2 g tot 3 g 0,1778

28 Gewicht per eenheid van 3 g tot 4 g 0,2489

29 Gewicht per eenheid van 4 g tot 5 g 0,3200

30 Gewicht per eenheid van 5 g tot 6 g 0,3912

31 Gewicht per eenheid van 6 g tot 7 g 0,4623

32 Gewicht per eenheid van 7 g tot 8 g 0,5334

33 Gewicht per eenheid van 8 g tot 9 g 0,6045

34 Gewicht per eenheid van 9 g tot 10 g 0,6756

35 Gewicht per eenheid van 10 g tot 11 g 0,7468

36 Gewicht per eenheid van 11 g tot 12 g 0,8179

37 Gewicht per eenheid van 12 g tot 13 g 0,8890

38 Gewicht per eenheid van 13 g tot 14 g 0,9601

39 Gewicht per eenheid van 14 g tot 15 g 1,0312

40 Gewicht per eenheid van 15 g tot 16 g 1,1024

C) De tarieven voor pers en uitgeverij
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Referentie Volume van de fles (ml)
Gemiddeld gewicht

van de fles (g)
Forfaitaire bijdrage per fles

(in €)

Mousserende wijn – fles in glas met verlaagd gewicht

3 375 500 0,0281

4 750 550 0,0327

5 1.500 1.000 0,0504

Mousserende wijn – fles in glas met normaal gewicht

10 125 180 0,0134

11 200 240 0,0172

12 375 500 0,0281

13 750 820 0,0432

14 1.500 1.730 0,0798

15 3.000 2.925 0,1280

16 4.500 4.200 0,1794

17 6.000 5.150 0,2177

18 9.000 6.700 0,2801

Wijn – fles in glas met verlaagd gewicht

21 250 180 0,0074

22 375 320 0,0131

23 500 320 0,0162

24 750 380 0,0194

25 1.000 400 0,0194

26 1.500 700 0,0315

27 2.000 800 0,0356

Wijn – fles in glas met normaal gewicht

31 100 100 0,0042

32 187 145 0,0060

33 250 200 0,0082

34 375 320 0,0131

35 500 380 0,0186

201 620 550 0,0255

36 750 460 0,0235

37 1.000 500 0,0235

38 1.500 1.030 0,0448

39 2.000 1.300 0,0557

40 3.000 1.750 0,0738

41 5.000 2.985 0,1236

42 6.000 2.985 0,1236

D) De tarieven voor de wijnen en gedistilleerde dranken

INDIVIDUELE FLESSEN VOOR WIJNEN EN GEDISTILLEERDE DRANKEN  
(Opgelet: de omverpakkingen van max. 3 flessen zijn apart via de referenties 103–109 aan te geven)
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Referentie Volume van de fles (ml)
Gemiddeld gewicht

van de fles (g)
Forfaitaire bijdrage per fles

(in €)

Tussenproducten – fles in glas met verlaagd gewicht

43 200 180 0,0076

44 375 380 0,0156

45 500 380 0,0156

46 750 450 0,0164

47 1.000 480 0,0197

48 1.500 650 0,0265

Tussenproducten – fles in glas met normaal gewicht

202 100 100 0,0044

51 200 200 0,0084

52 375 400 0,0164

53 500 500 0,0205

54 750 500 0,0205

55 1.000 550 0,0225

56 1.500 700 0,0285

57 3.000 1.750 0,0708

58 5.000 2.985 0,1206

Alcoholhoudende dranken – fles in glas met verlaagd gewicht

59 20 46 0,0019

60 30 60 0,0025

61 40 70 0,0029

62 50 75 0,0032

63 100 95 0,0040

64 200 220 0,0090

65 350 360 0,0147

66 500 360 0,0148

67 700 430 0,0181

68 1.000 490 0,0201

Alcoholhoudende dranken – fles in glas met normaal gewicht

74 20 59 0,0024

75 30 70 0,0029

76 40 83 0,0034

77 50 90 0,0038

78 100 125 0,0052

79 200 280 0,0115

80 350 440 0,0179

81 500 450 0,0185

82 700 550 0,0221

83 1.000 580 0,0237

84 1.500 700 0,0284

203 1.750 850 0,0345

85 2.000 1.300 0,0526

86 2.500 1.650 0,0667

87 3.000 1.750 0,0707

88 4.500 2.985 0,1205

216 6.000 3.800 0,1534
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Referentie Volume van de fles (ml)
Gemiddeld gewicht

van de fles (g)
Forfaitaire bijdrage per fles

(in €)

Stenen kruiken

89 50 110 0,1183

90 200 375 0,4027

91 350 428 0,4594

204 500 590 0,6322

92 700 715 0,7656

93 1.000 900 0,9629

205 1.500 1.300 1,3897

94 2.000 1.500 1,6030

206 3.000 2.300 2,4565

Cubi – bag in box

217 1.500 103 0,0250

95 2.000 151 0,0376

96 3.000 174 0,0429

97 5.000 223 0,0530

98 10.000 466 0,0801

99 15.000 599 0,1007

100 20.000 926 0,1471

Blikjes – aluminium voor wijnen en gedistilleerde dranken

101 200 9 0,0004

207 250 11 0,0005

208 330 13 0,0006

Pet flesjes voor wijnen en gedistilleerde dranken

102 50 15 0,0035

209 200 32 0,0078

210 750 50 0,0124

Wijn in pouch

218 1.500 35 0,0249

Omverpakkingen ≤ 3 flessen

Referentie Verpakking Gemiddeld gewicht (g)
Forfaitaire bijdrage per fles

(in €)

Houten kist voor 1, 2 of 3 flessen

103 Kist: 1 fles 450 0,3841

104 Kist: 2 flessen 900 0,7682

105 Kist: 3 flessen 1.200 1,0242

Kartonnen doos voor 1, 2 of 3 flessen

106 Doos: 1 fles 110 0,0065

107 Doos: 2 flessen 210 0,0125

108 Doos: 3 flessen 310 0,0184

Stalen doos voor 1 fles

109 Doos: 1 fles 110 0,0195
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> Uw contactpersonen bij Fost Plus
Fost Plus is er uiteraard ook om op uw vragen te antwoorden.

Algemeen
Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel • T +32 2 775 03 50 • F +32 2 771 16 96 • fostplus@fostplus.be • www.fostplus.be

Boekhouding
Vragen over betaling:   
T +32 2 775 05 62 • F +32 2 771 16 96 • accountancy@fostplus.be

Business Administration

Alle vragen over uw lidmaatschap:  
T +32 2 775 03 58 • F +32 2 771 16 96 • business.administration@fostplus.be

Andere verpakte producten

Referentie Verpakt product
Forfaitaire bijdrage per fles

(in €)

211 Olie en vetten 0,0144

212 Bier 0,0047

213 Soda’s, cola’s, limonades en siropen 0,0063

214 Water 0,0082

215 Relatiegeschenken en promotieartikelen 0,0029

Opmerking: de tarieven opgenomen in deze tabellen tonen vier cijfers na de komma. Voor de facturatie wordt er met zes cijfers na de komma gerekend. Het kan dus dat er zich kleine 
afrondingsverschillen voordoen als u zelf uw bijdrage berekent.




