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Acceptatiereglement en afkeur
Voor u ligt het afvalacceptatiereglement van Van Happen Containers. We hopen dat dit
acceptatiereglement kan bijdragen aan een prettige en duurzame samenwerking. Graag
wijzen we u op de werkwijzen rondom afkeur van containers wanneer deze niet voldoen aan
dit reglement:
Correct aanbieden containers
 Containers moeten zodanig worden aangeboden dat de chauffeur deze op een
veilige, vlotte en correcte manier kan ledigen of meenemen
 Afvalstoffen moeten zodanig worden aangeboden, zodat ze geen aanleiding geven
tot verstuiving en het onderweg verliezen van lading
Visuele controle chauffeur
Een eerste visuele controle vindt plaats door de chauffeur op uw locatie. Indien de chauffeur
afwijkingen constateert zijn er 3 opties:
1. Indien de afwijkingen ter plaatse te verhelpen zijn dient de klant de afwijkingen te
verhelpen waarna de lediging op normale wijze kan worden voortgezet
2. Indien het materiaal niet via routeinzameling wordt ingezameld kan er in overleg
tussen de klant en chauffeur worden besloten de afvalstof administratief te wijzigen
waarna de container gewoon kan worden meegenomen. De eventuele meerprijs
wordt in rekening gebracht
3. Indien optie 1 en 2 niet mogelijk zijn blijft de container staan en vindt geen lediging
plaats
Uitgebreide controle op depot
De afvalstoffen worden op depot op- en overgeslagen waarbij een uitgebreide controle
plaatsvindt. Indien er afwijkingen worden aangetroffen zijn er 2 opties:
1. De afvalstof wordt administratief gewijzigd waarna de eventuele meerprijs en
sorteerkosten in rekening worden gebracht. Er worden foto’s genomen ter bewijslast.
2. Indien verwerking technisch niet mogelijk is zal de container terug naar de klant
worden gebracht. Transportkosten, sorteerkosten en eventuele andere kosten
worden in rekening gebracht.
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Asfalt
Samenstelling van mineraal aggregaat en
bitumen
NIET toegestane materialen:
 Chemicaliën
 Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend
materiaal
 Overige afvalstoffen zoals restafval,
papier/karton, kunststoffen, hout,
enzovoorts

Minimale hoeveelheden van toegestaan:
 Glas
 Glaswol en steenwol
 Mastiek
 Organisch materiaal
 PVC
 Polystyreen
 Puin- en steenachtige componenten
 Purschuim
 Rubber
 Textiel
 Zand

Er is een verschil tussen teervrij en teerhoudend asfalt. Van Happen behandelt alle asfalt als
teerhoudend. Met een geldig analyserapport kan worden aangetoond dat het teervrij asfalt
betreft.

Autobanden
Schone rubberen banden, niet gescheurd en
zonder velg
NIET toegestane materialen:
 Afval van atletiekbanen
 Gevaarlijke afvalstoffen
 Overige kunststoffen
 Overige auto-, bus- of
vrachtwagenonderdelen
 Overige afvalstromen zoals kunststoffen,
restafval, papier en grond etc.
 Rubber matten
 Technisch rubber
 Volrubberbanden
 Zand, olie en grind

Minimale hoeveelheden van toegestaan:
 Rubberen banden met velg

Autoruiten
Diverse soorten en maten auto-, bus- of
vrachtwagenruiten
NIET toegestane materialen:
 Draad- en gelaagd glas
 Flessenglas
 Gevaarlijke afvalstoffen
 Kunststof ruiten
 Overige afvalstromen zoals plastic,
metalen, restafval, grond, etc.
 Overige auto-, bus- of
vrachtwagenonderdelen
 Spiegelglas
 Steenachtige materialen zoals keramiek en porselein
 Veegvuil

Minimale hoeveelheden van toegestaan:
 kit, stopverf en overige bevestigingsmaterialen

Bedrijfsafval
Brandbare afvalstoffen afkomstig van
bedrijven die niet-recyclebaar zijn. Lijkt qua
samenstelling op huishoudelijk afval.
Afmetingen maximaal 1000 x 500 x 500 mm
NIET toegestane materialen:
 Accu’s en batterijen
 Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend
materiaal
 (Auto)banden
 Chemicaliën
 Etensresten (swill), vlees en visafval,
kadavers, slachtafval en fecaliën
 Explosieve afvalstoffen
 Gesloten en (deels) gevulde vaten, drums, bussen en ander verpakkingsmateriaal
 Grond
 Grote massieve, niet-brandbare stoffen
 Isolatiemateriaal en piepschuim
 Moeilijk te verwerken materiaal als landbouwfolie en lange slierten
 Radioactieve stoffen
 Sandwichpanelen
 Samengebundelde stoffen, zoals balen papier en folie
 Straps
 Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen
 Witgoedapparatuur
 Zand, steen en (beton-)puin
 Ziekenhuisafval
NIET toegestaan overig:
 Bedrijfsafval met broei
 Brandend of smeulend afval
 Stofoverlast veroorzakende en stuivende afvalstoffen
 Stinkende stoffen

Technisch onbrandbaar bedrijfsafval
Niet al het bedrijfsafval is geschikt voor verbranding, bijvoorbeeld vanwege het formaat of
eigenschappen van het materiaal. Technisch onbrandbaar bedrijfsafval wordt gestort en
moet dus apart worden gehouden van Fijn en Grof Bedrijfsafval.

Bedrijfsafval (grof)
Brandbare afvalstoffen afkomstig van
bedrijven die niet-recyclebaar zijn. Lijkt
qua samenstelling op huishoudelijk afval.
Afmetingen groter dan 1000 x 500 x 500
mm
NIET toegestane materialen:
 Accu’s en batterijen
 Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend
materiaal
 (Auto)banden
 Bigbags
 Chemicaliën
 Dakafval en bitumenhoudend afval
 Etensresten (swill), vlees en visafval, kadavers, slachtafval en fecaliën
 Explosieve afvalstoffen
 Gesloten en (deels) gevulde vaten, drums, bussen en ander verpakkingsmateriaal
 Grond
 Grote massieve, niet-brandbare stoffen
 Isolatiemateriaal en piepschuim
 Matrassen, boxsprings en bankstellen
 Moeilijk te verwerken materiaal als landbouwfolie, worteldoek en slangen van bijv.
drainagesystemen
 Monostromen zoals hout en papier
 Plafondplaten
 PVC + kunststoffen
 Polyester
 Radioactieve stoffen
 Samengebundelde stoffen, zoals balen papier, folie en kunststoffen
 Sandwichpanelen
 Stucloper
 Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen
 Wit– en bruingoed zoals koelkasten en andere elektrische apparaten
 Zand, steen en (beton-)puin
 Ziekenhuisafval
NIET toegestaan overig:
 Bedrijfsafval met broei
 Brandend of smeulend afval
 Stofoverlast veroorzakende en stuivende afvalstoffen
 Stinkende stoffen
Minimale hoeveelheden van toegestaan:
 Glas
 Metaal

NIET toegestaan:
 asbest en asbestgelijkend
 autobanden
 brandend of smeulend afval
 Chemicaliën en overige stoffen die schade kunnen opleveren aan de gezondheid van
mens, dier of gewas of schade op kunnen leveren aan de bodem
 etensresten (swill), vlees en visafval, kadavers, slachtafval en fecaliën
 explosieve afvalstoffen
 Gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen en ander
verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directe controle mogelijk is
 Milieu hygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken afvalstoffen zoals
specifiek ziekenhuisafval, landbouwfolie e.d.
 Radioactieve stoffen en stoffen die een ioniserende straling uitzenden en materialen
die aan een dergelijke straling zijn blootgesteld en waarvan verwacht kan worden,
dat deze een dergelijke straling kunnen uitzenden
 Samengebundelde stoffen, zoals balen papier, folie en kunststoffen
 stinkende stoffen
 Stofoverlast veroorzakende en stuivende afvalstoffen
 vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen
 Wit– en bruingoed zoals koelkasten en andere elektrische apparaten
 Zand, steen en (beton-)puin

Bigbags/Bouwafvalzakken
Schone bigbags met maximaal 1% vreemd
materiaal
NIET toegestane materialen:
 Overige afvalstoffen zoals gevaarlijk afval,
asbest, bedrijfsafval, etc.
 Overige kunststofsoorten / zakken
 Plakband- of stickerresten, etiketten
 Verpakkingsbanden / Spanbanden (PP of
PET)

NIET toegestaan overig:
 Bigbags met opdruk van gevarensymbolen

Bouw- en sloopafval (BSA)
Afval afkomstig van bouw- en
sloopwerkzaamheden. Bouw- en sloopafval
is een gemengde afvalstroom die nog
gesorteerd wordt.
NIET toegestane materialen:
 Accu’s en batterijen
 Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend
materiaal
 (Auto)banden
 Bigbags met materiaal afkomstig van
afzuiginstallaties
 Dakafval en bitumenhoudend afval
 Gevaarlijk afval
 Giftige afvalstoffen
 Kadavers, slachtafval en fecaliën
 Landbouwfolie, worteldoeken en slangen van bijvoorbeeld drainagesystemen
 Luiers en incontinentiemateriaal
 Matrassen, boxsprings en bankstellen
 Ontplofbare afvalstoffen
 Organisch afval
 Radioactieve stoffen
 Restafval / huisvuil
 Schoorsteenpuin en roetresten
 Teerhoudend asfalt
 Vloeistoffen, vloeibaar afval en pasteuze afvalstoffen
 Wit en bruingoed zoals koelkasten en elektronische apparatuur
 Ziekenhuisafval
NIET toegestaan overig:
 Branden of smeulend afval
 Stofoverlast veroorzakende en stuivende afvalstoffen
 Afval met broei
 Stinkende stoffen

Minimale hoeveelheden van toegestaan:
 Aanhangende schone grond.
 Glas (< 2%)
 Isolatiemateriaal (< 2%)
 Snoeihout
 Sandwichpanelen (max. 2 stuks per container)
 Vloerbedekking (< 1%)

Dakafval
Afval afkomstig van daken dat dakleer
bevat (zowel teerhoudend als teervrij
dakdekker-materiaal).
NIET toegestaan:
 Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend
materiaal
 Bouw en Sloopafval
 Gevaarlijk afval
 Huishoudelijk afval
 Isolatiemateriaal, sloopafval, zand en/of
grond, schoorsteenpuin, dakgrind > 10
%






Organisch afval
Opmengen van teerhoudend en bitumineus dakleer
Overige afvalstoffen zoals restafval, papier, hout, groenafval, enzovoorts
Verduurzaamd hout (bielzen, tuinhout e.d.)

Minimale hoeveelheden van toegestaan:
 Aan het dakbedekkingsmateriaal vastgehechte materialen zoals isolatiemateriaal,
hout, polyester, steen en andere bouwmaterialen

Elektronica afval
Afval afkomstig van elektronische apparatuur. Er zijn verschillende soorten
elektronisch afval.
Kleine








elektrische installaties (KEI):
Stofzuigers
Strijkijzers
Broodroosters
Frituurpannen
Tondeuses
Haardrogers
Boormachine









Magnetrons
Föhn
Scheerapparaat
Heggentrimmer
Armaturen
Wekker
Enzovoorts

Wit en bruingoed (WEB)
Grotere huishoudelijke apparatuur (zonder koudemiddelen):
 Wasmachines
 Wasdrogers
 Ovens
Computerafval / ICT apparatuur
 Oude computers en randapparaten (printers, monitoren, etc.)
 Componenten (printplaten, harddisks, kabels, etc.)
 Elektromotoren (defect of werkend)
 Telefooncentrales
Televisies en monitoren
 Televisies
 (gedemonteerde) beeldbuizen
 TFT
 LED
 LCD
 Plasmaschermen
Koel- en vriesapparatuur
Elektrische apparatuur die koudemiddelen bevat (gevaarlijk afval):




Koelkasten
Diepvries
Airconditioners

Flessenglas
Glas van flessen en potten.
NIET toegestane stoffen:
 Verontreinigd flessenglas
 Verontreinigde glazen potten
 Vlakglas, draadglas of spiegelglas
 (Kristallen) glazen of theeglazen
 Porselein, aardewerk (serviesgoed)
 Jeneverkruiken
 Steenachtig materiaal en keramiek
 (Gloei)lampen
 Chemisch afval (KCA) /gevaarlijk afval
(KGA)
 TL- buizen en spaarlampen
 Vazen of bloempotten
 Hittebestendig glas, zoals ovenschalen en koffiepotten
 Glazen verpakkingen waar chemicaliën in hebben gezeten
 Injectiespuiten en naalden
 Overig afval zoals restafval, papier, groenafval, hout, enzovoorts.
 Ziekenhuisafval incl. organische resten of vloeistoffen
 Loodhoudend glas

Minimale hoeveelheden van toegestaan:
 doppen, kurken en deksels

Folie
Folie dat schoon en zuiver is en geen
verontreinigingen bevat (diverse kleuren
toegestaan). Het moet worden in
aangeboden in plastic knapzakken.
NIET toegestane stoffen:
 Vervuilde folie, tassen en
grondstofzakken
 Noppenfolie
 Harde kunststoffen;
 Koffiebekertjes (PS);
 Landbouwplastic;
 Laminaatfolie
 Bigbags
 Verontreinigingen, zoals papier/ karton, touw, metaal, textiel;
 Aanklevend vuil, zoals cement, verf, kit of PUR;
 Zand, vuil of stof;
 Dieptrek- of vacuümgetrokken folie (PET of PS)
 Verpakkingsschuim (EPS, EPE, EPP)
 Aluminium-folielaminaten
 Verpakkingsbanden (PP of PET)
 Overige afvalstoffen zoals bijv. gevaarlijk afval, bedrijfsafval, puin, hout, etc.
* Blanke en bonte folie moeten zoveel mogelijk van elkaar gescheiden worden.
Minimale hoeveelheden van toegestaan:
 etiketten en tape

Gasbeton
Zuiver gasbeton, cellenbeton,
schuimbeton, Ytong/Durox
NIET toegestane stoffen:
 Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend
materiaal
 Houtvezelplaten
 Geperste stroplaten
 Cementgebonden platen
 Isolatiemateriaal
 Hout
 Alle soorten plastic
 Gipsplaten of gipsblokken
 Steen / puin
 Textiel

Groente- Fruit- en Tuinafval
(GFT)
Onder groente-, fruit- en tuinafval
(GFT-afval) wordt verstaan al het
ingezamelde GFT-afval van
huishoudens en daaraan gelijk te
stellen
NIET toegestane stoffen:
 slootafval
 mest (uitgezonderd mest van
kleine huisdieren)
 kolkenvuil en rioolslib
 probleemstoffen, zoals batterijen, verfresten en dergelijke
 destructieafval
 as van de open haard
 inhoud van de asbak
 vogelkooizand
 stofzuigerzakken en de inhoud daarvan
 honden- en kattenharen
 luiers
 papier
 melkpakken
 glas
 behandeld hout: bielzen, geïmpregneerd/gewolmaniseerd hout
 keukenafval en etensresten afkomstig van internationaal opererende middelen van
vervoer
*Monostromen moeten op een andere manier worden afgevoerd (bijvoorbeeld takken en
planten als 'groenafval' en gras en bladeren als 'gras, blad en slootmaaisel').

Gips
Gipsblokken, gipsplaten en zakken met
gipspoeder
NIET toegestane stoffen:
 Houtvezelplaten
 Geperste stroplaten
 Cementgebonden platen
 Isolatiemateriaal
 Hout
 Asbest of asbest gelijkende materialen
 Metaal
 Alle soorten plastic
 Gasbeton
 Dakafval of resten geplakt dakleer
 Textiel

* Bij aanlevering moet het afval ontdaan zijn van ijzer of plastic houdende materialen

Gras, blad en slootmaaisel
Mix van gras, blad en slootmaaisel
NIET toegestane stoffen:
 Overige groensoorten (GFT, etensresten,
enzovoorts)
 Gevaarlijk afval
 Asbest(vrij) materiaal
 Overige afvalstoffen zoals restafval,
metalen, hout, papier, glas, enzovoorts.
Minimale hoeveelheden van toegestaan:
 Grond en aarde
 Takken en snoeiafval
 Veegvuil

Groenafval
Mix van diverse groene stromen zoals
snoeihout, takken, wortels en overig
tuinafval
NIET toegestane stoffen:
 Gras, blad en slootmaaisel (bijv. blad
uit bladerkorven)
 Bermgras
 Boomstobben
 Groenafval met broeimest of
meststoffen
 Groente, fruit en bereide etensresten
 Rottend materiaal
 Gevaarlijk afval
 Asbest en asbesthoudende materialen
 Bedrijfsafval
 Bouw- en sloopafval
 Geverfd, geïmpregneerd of verduurzaamd hout (tuinhout, bielzen)
 Alle andere afvalstoffen zoals restafval, metalen, kunststoffen, papier,
drankenkartons, glas, enzovoorts.
 (verontreinigde) grond/zand
 Veegvuil

Minimale hoeveelheden van toegestaan:
 gras
 zand en grond

* Blad dat aan takken hangt is toegestaan. Los blad uit bijvoorbeeld bladerkorven niet
(behoort tot 'gras, blad en slootmaaisel')

Grond
Zand en grond dat homogeen is en niet
afkomstig is van een verdachte locatie
NIET toegestane stoffen:
 puin
 bouw- en sloopafval
 Grond/zand met asbesthoudend
materiaal en op asbestgelijkende
materialen, zoals m.n. asbest vrije
(golf)platen, eterniet, etc
 bodemvreemde materialen
 chemische verontreinigingen
 overige afvalstoffen zoals plastic, papier, hout, groenafval, metalen, glas,
enzovoorts.

 Grond/zand van verdachte locaties, zoals m.n. tankstations, grond van
olietanks, wasplaatsen, etc.

Hout A
Zuiver onbehandeld hout dat niet
bewerkt, geperst of geschilderd is.
A-hout bestaat voornamelijk uit pallets en
balken
NIET toegestane stoffen:
 geperst hout;
 spaanplaat, vezelplaat of triplex;
 hardboard, zachtboard
 B- en C- hout;
 hout met verkleeft bouwafval;
 snoeihout
 spoorbielzen
 rot of beschimmeld hout.
 geïmpregneerd hout
 overige afvalstoffen zoals papier, plastic, puin, grond, metalen, glas, asbest, etc.
 Hang- en sluitwerk, spijkers, schroeven of bouten groter dan 10 mm doorsnee
evenals S-haken

Hout B
Mix van A-hout en B-hout
NIET toegestane stoffen:
 bielzen of geïmpregneerd hout
 gewolmaniseerd of CCA hout (blauwgroene kleur)
 boomstronken
 snoeihout
 groenafval
 hout verkleeft met ander bouwafval
 glas of kunststof (bijv. uit deuren of kozijnen)
 kabeltrommels (bevat metalen kern)
 bekleedde meubels
 rottend of schimmelend hout
 chemische stoffen
 Asbest
 Hout-cementplaten
 Overige afvalstoffen zoals grond, puin, papier, glas, plastic, enzovoorts
 Hang- en sluitwerk, spijkers, schroeven of bouten groter dan 10 mm doorsnee
evenals S-haken

Hout C
Geïmpregneerd hout, zoals
schuttinghout, bielzen en
gewolmaniseerd / CCA hout
NIET toegestane stoffen:
 boomstronken
 groenafval
 hout verkleeft met ander bouwafval
 Overige afvalstoffen zoals grond,
puin, papier, glas, plastic, enzovoorts
 snoeihout
 chemisch afval en asbest
 rottend en schimmelend hout
Minimale hoeveelheden van toegestaan:
 spijkers/ schroeven/ bouten tot maximaal 10 cm dikte.

Incontinentiemateriaal
Incontinentiemateriaal aangeboden in
plastic zakjes
NIET toegestane stoffen:
 overig ziekenhuisafval
 overig ziekenhuisafval (o.a. naalden)
 maandverband
 handschoenen
 vloeibare fracties
 Overige afvalstoffen zoals papier,
metalen, grond, enzovoorts.

Koffiebekers
(Gebruikte) kunststof koffiebekers zoals gebruikt op kantoor,
enzovoorts, evt. met reststof
NIET toegestane stoffen:
 Vervuilingen anders dan koffie, thee, water, enzovoorts.
Bijvoorbeeld fruitresten en papier
 Stenen/porseleinen koffiebekers
 Verpakkingsbanden, folie, bigbags, overige harde
kunststoffen en zachte kunststoffen, enzovoorts
 Chemicaliën
 Overige afvalstoffen zoals restafval, papier/karton,
kunststoffen, hout, textiel, enzovoorts.

Kunststoffen (harde kunststoffen)
Diverse harde kunststoffen / kunststof
artikelen of voorwerpen
NIET toegestane stoffen:
 Jerrycans en vaten waar gevaarlijke
stoffen in hebben gezeten
 Polyester (dak)platen, boten en
badkuipen
 Composiet
 Kitkokers / emmers met afvalresten
 Cartridges
 IJzer
 Ski's, helmen, en surfplanken
 Zachte kunststoffen (folies, big bags en
verpakkingsbanden)
 Helmen e.d.
 Vervuilde kunststoffen (vervuiling met verf, cement e.d.)
 Rolcontainers met wielen
 Rubberafval
 Slangen
 PVC en HDPE buizen langer dan 2m
 PET flessen
 Koffers, autostoeltjes en koelboxen
 Overige afvalstoffen zoals papier, metalen, restafval, hout, grond, enzovoorts.

Landbouwfolie
Folie en plastic afkomstig van de landbouw of
tuinbouw zonder vervuiling
NIET toegestane stoffen:
 Vervuilingen zoals zand, klei, planten,
enzovoorts
 Nietjes, stenen, houtkrullen, ijzerdraad,
enzovoorts
 Overige hard en zachte kunststoffen
 Overige folie
 Banden
 Touwen/netten
 Overige afvalstoffen zoals papier, metalen, restafval, hout, grond, enzovoorts.

Lege emballage
Lek-, en schraaplege emballage die bestaat
uit lege verpakkingsmaterialen (blikken,
kunststofflessen en bijv. cans) met niet
meer dan 1% droog productrestant
NIET toegestane stoffen:
 volle blikken of blikken met meer dan
1% restanten;
 Lege verpakkingen met gevaaretiketten
(deze moeten zijn verwijderd of volledig
onleesbaar zijn gemaakt)
 lege spuitbussen en gasflessen
NIET toegestaan overig:
 in elkaar gestapelde verpakkingen
 verpakkingen met stuivende materialen

Matrassen
Alle soorten matrassen, zo droog en
schoon mogelijk aangeleverd
NIET toegestane stoffen:
 Beddengoed
 matrassen met broei
 natte matrassen
 ernstig vervuilde matrassen
 overige afvalstoffen zoals restafval,
plastic, puin, hout, enzovoorts.

Minimale hoeveelheden van toegestaan:
 vervuiling van het matras

Metalen (schroot)
Metalen voorwerpen van verschillende
metaalsoorten
NIET toegestane stoffen:
 bouw- en sloopafval;
 koelkasten/ vriezers
 Elektronische apparatuur
 Asbest
 Drukhouders zoals gasflessen,
brandstoftanks en LPG tanks
 Gesloten vaten en andere
verpakkingsmaterialen waarvan de
inhoud niet gecontroleerd kan worden
 gevaarlijk afval, chemicaliën,
explosieven, etc.)
 Condensatoren en transformatoren (PCB's)
 Overige afvalstoffen zoals papier, restafval, hout, grond, enzovoorts.
 Vaten of metalen jerrycans met inhoud

Papier en karton
Mix van Papier en karton dat schoon is en
geen verontreinigingen bevat
NIET toegestane stoffen:
 papier met broei
 geplastificeerd papier- en kartonafval
 papier/karton met aluminium coating
 verontreinigingen zoals hout,
piepschuim en metaaldelen
 sanitair papier, papieren wegwerpluiers,
zakdoeken, keukenrol, toiletpapier e.d.
 behang en vinyl
 zuivel- en (fris)drankverpakkingen;
 geplastificeerd papier (waaronder stickers)
 nat papier of karton
 vies en/of verontreinigd papier en karton (bijv. vervuild met etensresten, verf, olie
etc.)
 ordners en ringbanden
 plastic draagtassen
 carbonpapier
 verbrand papier/karton
 foto’s
 piepschuim
 overige afvalstoffen zoals metaal, restafval, groenafval, hout, grond, enzovoorts

Puin (schoon)
Steenachtig materiaal zoals klinkers,
beton, natuursteen, keramisch materiaal,
metselwerk en kalksteenzand
NIET toegestane stoffen:
 roetpuin
 isolatiemateriaal
 bedrijfsafval
 asbest(vrij) materiaal
 gevaarlijk afval
 chemicaliën
 schoorsteenpuin, roetresten
 kalkzandsteen
 teerhoudend asfaltpuin
 asfalt;
 dakleer en dakgrind
 massief keramisch materiaal
 niet uitgehard cement of beton
 overige afvalstoffen zoals restafval,
kunststoffen, papier, groenafval, hout,
enzovoorts
 Zand / Grond >3%
 gips/ gasbeton

Rubbermix
Mix van diverse soorten rubber zoals verschillende soorten banden, rubber van
atletiek en kunstgrasbanen, rubbermatten en technisch rubber
NIET toegestane stoffen:
 Kunststoffen overig
 Chemicaliën en gevaarlijke stoffen
 Overige afvalstoffen zoals papier, restafval, hout, metalen, enzovoorts.
*Een zuivere stroom met banden kunnen als afvalstroom 'autobanden' worden ingenomen.

Kolken-, gemaal- en rioolslib
Zand en slib afkomstig uit riolen,
kolken en gemalen (RKG-slib)
NIET toegestane stoffen:
 Chemicaliën
 Asbesthoudende en op asbest
gelijkende materialen
 Overige afvalstoffen zoals papier,
hout, restafval, kunststoffen,
enzovoorts.
Minimale hoeveelheden van
toegestaan:
 Organische restfractie (zoals bladeren)
 Zware metalen (opgelost)

Swill / keukenafval
Bereide en onbereide etensresten
afkomstig uit keukens
NIET toegestane stoffen:
 Rottend materiaal
 Monostroom vleesafval
 Verpakkingsmaterialen (glas,
karton, kunststof), servies en
bestek
 Dierlijk afval en kadavers
 Dikke soepbeenderen
 Mosselschelpen
 Tuin– en snoeiafval
 Chemicaliën
 Frituurvet of -olie
 Zeep, reinigings- en oplosmiddelen (detergenten)
 Overige afvalstoffen zoals restafval, papier/karton, kunststoffen, hout, textiel,
enzovoorts.

Tempex / piepschuim / EPS
Schoon en droog EPSverpakkingsmateriaal verpakkings- en
isolatiemateriaal.
NIET toegestane stoffen:
 Vervuilingen (cementresten, Bouw en
Sloopafval, zand, stickers etc.)
 Verpakkingschips
 Verpakkingsbanden, folie, bigbags,
harde kunststoffen, zachte
kunststoffen, enzovoorts
 Overige afvalstoffen zoals restafval,
papier/karton, kunststoffen, hout,
textiel, enzovoorts.

Textiel
Allerlei soorten textiel zoals kleding,
gordijnen, bad- en beddengoed, etc.
NIET toegestane stoffen:
 Tapijt en vloerbedekking
 Vervuilde kleding (verf of olie) of
vervuilde doeken van textiel
 Natte of vochtige textiel
 Overige afvalstoffen zoals restafval,
papier/karton, kunststoffen, hout,
glas, enzovoorts.

Vlakglas
Blank en gekleurd vlakglas
NIET toegestane stoffen:
 Stenen, porselein en keramiek
 Kookplaten
 Koffie- en theekannen
 Ovenschalen
 Magnetronschalen
 Pannendeksels
 Glazen bekers en vazen
 Flessenglas
 Parfumflesjes
 Autoruiten
 Hittebestendig en keramisch glas
 Loodglas
 Kachelruitjes
 Theeglazen
 Veegvuil
 overige afvalsoorten zoals kunststoffen, papier, grond, groenafval, enzovoorts.
 Kitresten
Minimale hoeveelheden van toegestaan:
 rubbers uit beglazing
 aluminium of plastic randjes

Vloerbedekking, tapijt en
kunstgras
Allerlei soorten vloerbedekking en
geweven nylons
NIET toegestane stoffen:
 IJzer, plastic en PVC
 Overige afvalsoorten zoals restafval,
kunststoffen, papier, grond, hout,
glas, groenafval, enzovoorts.
 Verontreinigde tapijten en
vloerbedekkingen (verf, chemicaliën,
enzovoorts)

