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Identificatiesysteem

OPEN SYSTEEM
Alle mogelijkheden van identificatie van containers zijn ge-
bundeld in Klikotronics. Klikotronics heeft het exclusieve 
dealerschap van het c-trace systeem voor de Benelux. Dit 
systeem is al vele malen toegepast door heel Europa op 
alle typen huisvuilwagens. Vele miljoenen containers zijn al 
voorzien met registratiemiddelen, zoals chips en stickers. U 
bent ervan verzekerd dat u met Klikotronics altijd een op-
lossing heeft, passend bij uw containerbestand en voertui-
genpark. De gebruikte delen voldoen aan de laatste eisen, 
conform STOSAG.

VOLLEDIGE ONTZORGING
Voor iedere vorm van identificatie geldt dat Kliko hier in-
middels vele jaren ervaring mee heeft opgedaan. Zo ook 
het gehele implementatietraject. Van informatie voorzie-
ning richting de burgers en het daadwerkelijk registreren 
van de containers, tot en met beheer en onderhoud van 
uw containerpark. Wanneer u wenst kunnen wij voor u alle 
werkzaamheden uitvoeren, wat u een hoop tijd en energie 
bespaart en voor ons dagelijks werk is. 

Via de door de praktijk beproefde stappen-plannen kun-
nen wij uw containerpark in korte tijd volledig identificeren. 
Hierdoor kunt u binnen enkele weken voorzien zijn van een 
“schoon” containerbestand, wat u vele duizenden euro’s 
kan besparen.

WAAROM 
CONTAINERREGISTRATIE?
 
Door het groeien van het aantal (mini)contai-
ners voor de inzameling van huishoudelijk af-
val en het steeds meer gescheiden aanleveren 
van deze stromen, wordt uw containerpark 
steeds uitgebreider. Hier wilt u controle en su-
pervisie over behouden. Hoe slanker uw con-
tainerpark hoe (kosten)efficiënter u kunt wer-
ken. Met het Klikotronics registratiesysteem 
bent u verzekerd van een 100% wateridicht en 
betrouwbaar systeem!
 
 

TOEPASSING
Identificatie is maatwerk waarbij uw eisen en 
wensen allereerst geïnventariseerd moeten 
worden alvorens er een goed advies gegeven 
kan worden. Wij kunnen u vrijblijvend persoon-
lijk adviseren over de verschillende mogelijk-
heden van container-identificatie. 

In deze brochure zullen we enkele manieren 
van registratie uitleggen. Naast deze mogelijk-
heden zijn er nog tal van uitbreidingsopties per 
identificatie systeem.



FRAUDEREN
Frauderen met stickers is bijna niet mogelijk vanwege de 
samenstelling van het stickermateriaal. Het is vrijwel onmo-
gelijk om de sticker in zijn geheel van de container te halen 
door het fragmenterend materiaal waar de sticker van is 
gemaakt. Hierdoor wordt hergebruik voorkomen en hoort 
misbruik tot de verleden tijd.

TERUGVERDIENTIJD
Vanwege de zeer lage investeringskosten van identificatie 
door middel van stickers, zijn deze kosten in zeer korte tijd 
terug verdiend. De terugverdientijd van een stickerproject 
ligt gemiddeld op één jaar, bij invoering in een nog niet ge-
identificeerd containerbestand.

Na afloop van het project worden de geregistreerde con-
tainers opgeleverd in een voor u (be-)werkbaar digitaal be-
stand. Dit bestand kan worden aangepast op uw adminis-
tratie software. Zodoende kunt u op basis van dit bestand 
uw containers weer optimaal gaan beheren. 

Een containerbestand zonder 
registratie bevat 10 tot 15% 

teveel aan containers!

“100% 

betrouwbaar 

systeem”

STICKERREGISTRATIE
Wanneer u hoge eisen stelt aan container 
identificatie maar over een beperkt budget be-
schikt, dan is stickerregistratie dé manier van 
containeridentificatie voor u. 

De gewenste sticker is er in alle soorten en ma-
ten. Wat er op de sticker komt te staan is geheel 
naar uw wens in te vullen. Op de adressticker 
worden standaard gegevens als adres, fractie, 
inhoudsmaat en barcode vermeld. 

Aan de hand van uw containerbestand en 
uw gevoerde beleid, wordt per huishouden 
het aantal stickers gedrukt wat is toegestaan. 
Containers die niet toegestaan zijn, worden 
niet gestickerd. Zodoende is het eenvoudig te 
onderscheiden welke container geleegd mo-
gen worden en welke niet. Heeft een container 
geen sticker, dan kunt u kiezen om hem niet te 
legen of in te nemen. 



GPRS antenne

IP 67 behuizing

CleANopen technologie

Kleuren display
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Kleurherkenning
t.b.v. frequentie

STOSAG conform

EN 14803 genormeerd

Adapter t.b.v.
diamond container 

Kliko chipclip



CHIPIDENTIFICATIE
Het identificeren van containers middels een 
chip biedt zeer vele mogelijkheden op het ge-
bied van management van uw containerbe-
stand.  Middels chipregistratie heeft u te allen 
tijde inzicht in uw containerbestand en kunt 
u op strategisch niveau beslissingen nemen, 
welke ondersteund worden door cijfers uit de 
praktijk. Het registreren via chip is een perma-
nente oplossing. U heeft dus blijvend gemak!

KLIKO CHIPCLIP
Alle huidige kunststof containers welke vol-
doen aan de EN840 normering, zijn voorbereid 
met een chipnest, waarin de chip geplaatst kan 
worden. Voor bestaande containers die niet 
beschikken over een chipnest, heeft Eurobins 
de chipclip ontwikkeld. Zodoende kunt u ook 
bestaande containers welke nog niet voorzien 
zijn van een chipnest, een chip aanbrengen 
zonder daarvoor een nieuwe container aan te 
schaffen. Dit kan u vele duizenden euro’s be-
sparen bij invoering van chip identificatie in uw 
huidige containerbestand.

MANAGEMENT EN BEHEER
Wanneer uw containers geïdentificeerd  zijn dan kunt u star-
ten met het beheren van uw containers. Via onze applicatie 
C-ware kunt u uw containerbestand bijhouden. Of ze nu met 
chips of met stickers zijn geregistreerd.

U kunt binnen C-ware diverse gebruikersprofielen aanma-
ken. Zo kunt u meerdere personen rechten en bewerkings-
mogelijkheden geven, welke bij hun werkzaamheden ho-
ren. Hierdoor zijn er nooit te veel opties waardoor C-ware 
overzichtelijk blijft en prettig om mee te werken. 

ZIJBELADING
Het Klikotronics registratiesysteem is zo opgebouwd, dat 
het voor ieder voertuig geschikt is. Welk type belading u 
ook heeft, achterbelading of een variant van zijbelading, het 
past. Hiernaast ziet u een schematische weergave van de 
opbouw van het chipregistratiesysteem. 
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“Met de chipclip 

wordt  

registreren veel 

eenvoudiger”



Door gebruik te maken van internationale standaarden kan 
het regstratiesysteem zeer veel informatiestromen tegelijk 
registreren, wat u allemaal terug ziet in c-ware, het contai-
ners management systeem voor uw minicontainers. Ook 
kunt u uw ondergrondse containers hierin  laten koppelen! 
Zodoende heeft u maar 1 pakket om het geheel te beheren.

SERVICE
De Klikotronics registratiesystemen zijn zeer onderhouds-
arm. Van tijd tot tijd is een controle en onderhoudsbeurt 
toch benodigd. Met een geheel eigen, Nederlands sprekend, 
serviceteam kunnen wij vanuit Veenendaal en Antwerpen 
alle servicetaken voor u uitvoeren. Van opbouw van het ge-
hele systeem tot reparaties en onderhoud, wij zijn op alles 
voorbereid. Met diverse serviceteams, die voorzien zijn van 
al het materiaal en materieel, altijd in de buurt is onder-
houd geen last, maar een gemak

ZEER VEEL 
FUNCTIONALITEIT
C-ware is zeer uitgebreid en kan volledig op 
uw wensen worden aangepast binnen uw be-
staande ICT-omgeving. Via c-ware kunt u met 
enkele klikken een container toevoegen of ver-
wijderen uit uw bestand, kunt u containers op 
een white-list of op de black-list zetten en zijn 
er nog vele andere opties voor handen. Denk 
aan de ledigingsgeschiedenis per container, 
fractie of huishouden. Blokkeringsmogelijkhe-
den en redenen invoeren, wijziging of overna-
me van chipgegevens, toevoegen van notities, 
aanmaken van serviceopdrachten en nog veel 
meer.

“Binnen enkele 

klikken alle in-

formatie van uw 

containerpark”
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@klikonl

/company/kliko-wts-b.v.

/klikostore

Eurobins B.V.
Standaardruiter 36
3905 PZ Veenendaal
+31 (0) 318-559393
www.kliko.nl

Eurobins Belgium B.V.B.A.
Kielsbroek 4-bus 27
2020 Antwerpen
+32-03-2385039
www.kliko.be


