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gedrukt op milieuvriendelijk papier

Maak de groene en
wettelijke keuze
voor uw afgedankt
voertuig

Woluwedal 46, bus 13
1200 Brussel
info@febelauto.be
www.febelauto.be
T.: 02 778 64 62
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Kreeg u net een tegenvallend
keuringsverslag in handen?
Als de reparatiekosten de restwaarde
van uw voertuig overstijgen, is het
tijd om u van de auto te ontdoen en
eventueel een andere te kopen.
Enkel erkende centra kunnen
een afgedankt voertuig legaal
én milieuvriendelijk verwerken.
Ga met uw afgekeurde wagen naar
uw verkooppunt of naar één
van de erkende centra.
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Drie redenen om uw afgedankte wagen in te leveren
Een slecht keuringsrapport is niet alleen
vervelend, er komen ook heel wat praktische
zaken bij kijken. Waar moet ik heen met
mijn afgedankte wagen? Wat gebeurt er
met het restmateriaal? Hoe zorg ik ervoor
dat ik in orde ben met de wetgeving?
Als beheersorganisme voor afgedankte
voertuigen in België, biedt de vzw Febelauto
het antwoord op al deze vragen.

Op zoek naar een punt in uw buurt waar
u uw afgedankte wagen kan inleveren?
Als u uw afgedankt voertuig inlevert bij uw verkooppunt, dan zorgen zij ervoor dat de wagen in een erkend
centrum terechtkomt. Wilt u zelf rechtstreeks een erkend centrum kiezen? Surf naar www.febelauto.be of
bel 02/778.64.62 en ontdek welke erkende centra in uw
regio gevestigd zijn. U vindt er ook meer informatie over
alle aspecten van het inzameling- en verwerkingsproces van afgedankte voertuigen. Vindt u het antwoord op
uw vraag niet? Aarzel niet om ons te contacteren!
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Het is gratis. De verwerking van uw afgedankt
voertuig door een erkend centrum kost u niets.
Nadat u uw voertuig heeft binnengebracht bij uw
verkooppunt of één van de erkende centra nemen
specialisten het volledig van u over. Bovendien
krijgt u in veel gevallen nog een vergoeding.

Het is de milieuvriendelijke oplossing.
Een auto bevat heel wat schadelijke stoffen.
Febelauto staat garant voor een verantwoord en
milieuvriendelijk verwerkingsproces. Bovendien
worden de onderdelen opnieuw gebruikt of gerecycleerd. Zo krijgt uw wagen een tweede leven!

Alles verloopt wettelijk. Het is verboden om
als particulier een afgedankt voertuig te stockeren. Enkel een erkend centrum kan het officiële
certificaat van vernietiging uitreiken (aan u of uw
verkooppunt). Zo voorkomt u een boete en bent u
zeker dat uw chassisnummer niet onverwachts
weer opduikt.
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