
      

Acceptatievoorwaarden 

               Belading maximaal 20 cm boven de rand! 

Bouw- en sloopafval     Schoon puin 

- Alle houtsoorten, al dan niet behandeld  -    Bakstenen 

- EPS (piepschuim)     -    Betonpuin 

- Folie/ verpakkingsmaterialen    -    Metselpuin 

- Gips / gibo / gasbeton / Ytong    -    Tegels 

- Glas       -    Dakpannen 

- Metalen      -    Steenachtige materialen 

- Schoon puin       

- Papier / karton      Geen gips / gibo / gasbeton(Ytong) 

- Plastic / kunststof      Alleen los en schoon puin. Geen 

- Matrassen       puinzakken! 

(met toeslag van €50,- excl BTW per matras) 

- Laminaat   

Niet toegestaan: chemisch afval, asbest, dakafval, koelkast, vriezer     

 

Groenafval      Grondafval 

- Takken       -    Zand 

- Snoei- / maaiafval     -    Veen 

- Hooi en stro      -    Aarde 

- Plantenresten      -    Klei 

- Struiken      -    Tuinaarde 

- GFT-afval      -    Graszoden / grasmatten 

Niet toegestaan: steen / zand / grond / hout/ dakstro Niet toegestaan: grond uit PFOA-

gebied. Boomstammen/ wortels / 

grind / olie / hout / plastic 

Houtafval 

- Blank of geschilderd hout zoals: kozijnen, deuren, balken 

- MDF 

- Spaanplaat 

- Hardboard / softboard 

- Laminaat (geen kunststof laminaat, alleen hout laminaat)  

Niet toegestaan: bielzen en geïmpregneerd hout 

Het is niet toegestaan om de container zelf te verplaatsen.  

Eventuele schade bij het toch verplaatsen van de containers zijn voor 

rekening van de klant. 

 



               Belading maximaal 20 cm boven de rand! 

De container mag tot maximaal 20 cm beladen worden. Is de container hoger dan 20 cm beladen met 

een maximum van 60 cm dan worden er kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 25,- 

(exclusief BTW) per 10 cm.  

LET OP: Een container boven de 60 cm beladen zal niet worden afgevoerd.  

De hoogte van de lading in de container wordt bij het afvoeren door de chauffeur gecheckt door 

middel van een meetlat. De container dient zo beladen te zijn dat deze verantwoord en zonder 

schade te veroorzaken vervoerd kan worden.  

 

Spaar het milieu en bespaar geld met het scheiden van afval 

 

 

 

 

Telefoonnummer: 088-2839450 
info@afvalcontainersrijnmond.nl 
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