Acceptatievoorwaarden
Bouw- en sloop afval: Gemengd/ongesorteerd afval wat bij bouw- en sloopwerkzaamheden
vrijkomt. Geen zand en grond. Indien het bouw- en sloopafval gedeeltelijk (>10% volume) bestaat uit
de volgende afvalstoffen, geldt automatisch het residu tarief (per ton); dakleer, dakisolatie, glas en
vloerbedekking.
Residu: Gesorteerd restafval.
Bedrijfsafval: Gemengd afval afkomstig van bedrijven o.a. kantoor, winkel- en dienstenafval.
Grof vuil: Afval vaak uit huisraad/opruimingen zoals: meubilair, vloerbedekking etc.
Het afval mag niet gemengd zijn met afvalstoffen zoals: asbest, asbestverdacht materiaal (zoals
asbestvrije platen), KCA (Klein Chemisch Afval), bielzen, witgoed (koelkasten e.d.) gasflessen,
slachtafval, kadavers, rioolvuil, autobanden en rubber tracks etc.
Volumineus afval: Tempex e.a. (isolatie) materialen (s.g.<60kg/m³). Geen verontreinigingen.
A-Hout (ongesorteerd hout): Alleen massief en ongeverfd hout. Geen verlijmd, geïmpregneerd,
geverfd en verrot/verbrand hout. Geen boardmaterialen, spaanplaat, zaagsel, bielzen en tuinhout.
Geen verontreinigingen.
B-Hout (ongesorteerd hout): Massief geverfd en ongeverfd hout, plaatmaterialen, boardmaterialen,
verlijmd hout en trespa. Geen verrot/verbrand hout, geïmpregneerde houtsoorten, tuinhout, bielzen
en zaagsel en geen verontreinigingen.
C-Hout: Bielzen, tuinhout, geïmpregneerd en verduurzaamd hout. Geen rot/verbrand hout en
zaagsel en geen verontreinigingen.
Steenpuin: Metselwerk puin, bestratings puin, betonpuin met of zonder bewapening, uitgehard
restbeton en metselspecie, vloer- en wandtegels en kalkzandsteen. (Max. 80cm x 100cm en max.
10% zand. Geen gips, gasbeton, grond, puin van rookkanalen e.a. verontreinigingen.
Groenafval: Stobben, stammen, bladeren, takken, gras, plaggen en snoeiafval. Geen verontreiniging.
Grond: Schone grond. Niet verontreinigd (met analyse) en geen vervuiling van andere materialen.
Asbest: Asbest, asbesthoudend afval, asbest verdacht en/of gelijkend materiaal dient deugdelijk te
zijn verpakt in folie of platenzakken en moet met de shovel overgeladen kunnen worden.
Gips/gasbeton: Ongesorteerde gipsplaten, gipsblokken en gasbeton. Geen gips met betonijzer e.a.
verontreinigingen.
Dakafval: Gemengd dakafval/dakleer (zonder analyse).
Dakgrind: Geen stukjes dakleer e.a. verontreinigingen.
Asfalt: Maximaal 5% zand of grond. Geen verontreinigingen.
Combinatieglas: Mix van diverse soorten vlakglas. Zoals blank float, gemengd vlakglas, spiegelglas,
isolatieglas, draad en of gelaagd glas. Geen vervuiling. Geen glasvreemde stoffen. Geen flessenglas,
lampenglas en hitte bestendig glas.
Vervuild vlakglas wordt geaccepteerd tegen een BSA laag tarief.

