Wat mag er wel en wat mag er niet in?
Container Bouwsloopafval
Wel












Steen
Hout
Metaal
Plastic
Papier/karton
Bouw- en sloopafval
Tuinafval
Grofvuil
Gips/Gibo /Gasbeton/Ytong
Bielzen 10%
Laminaat

Niet








Chemische materialen
Asbesthoudend of –gelijkend materiaal
Dak afval
Grond
Koelkasten/vriezer
Matrassen
Autobanden

Container Hout
Wel





Blank of geverfd hout
Verlijmd hout
Geperst hout
MDF

Niet





Geïmpregneerd of verduurzaamd hout
Bielzen
Overig afval zoals chemisch materiaal, asbest, metaal, steen, plastic, papier/karton, e.d.
Laminaat (kunststof)

Voor meer informatie:
088 – 283 94 50
info@afvalcontainersrijnmond.nl

Container Puin
Wel








Betonpuin
Metselwerk
Dakpannen
Kalkzandsteen
Stenen
Pad grind/split
Opmerking: Alleen los en schoon puin

Niet





Zachte steensoorten (Zoals gasbeton, gips, Ytong e.d.)
Meer dan 10% zand
Overig afval zoals chemisch materiaal, asbest, metaal, hout, plastic, papier/karton, e.d
Puin in puinzakken

Container Groenafval
Wel








Snoeihout
Struiken
Graszoden (zonder grond)
Boomstammen
Hooi en stro (geen dakstro)
Planten
GFT afval

Niet



Grond / zand / aarde
Overig afval zoals chemisch materiaal, asbest, metaal, hout, steen, plastic, papier/karton, e.d.

Container Grond
Wel




Zand/Veen/Aarde/klei
Graszoden/matten
Grond uit PFOA gebied

Niet






Boomstronken/wortels
Grind
Hout
Plastic
Olie

Voor meer informatie:
088 – 283 94 50
info@afvalcontainersrijnmond.nl

Meest voorkomende spelregels









Het is niet toegestaan om de container zelf te verplaatsen (evt. schade is voor rekening
opdrachtgever).
Belading container mag maximaal 20cm boven rand*
In veel gemeenten zijn lokale voorschriften van toepassing m.b.t. het plaatsen van
afvalcontainers op openbare grond (straat, parkeerplaats, etc.). Wij adviseren u om voor de
plaatsing van de container met de gemeente contact op te nemen. Mogelijk is er een
vergunning noodzakelijk en zijn er ook kosten (leges) aan verbonden.
Plaatsen van de container op de stoep en eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor
rekening van de opdrachtgever.
Containers worden niet automatische na 4 weken opgehaald. U dient zelf de container af te
melden.
Indien er in de container materiaal zit die er niet in thuis hoort zullen er extra kosten berekend
worden. Deze tarieven zijn bij Afvalcontainers Rijnmond op te vragen**
De container dient zo geladen te zijn dat hij verantwoord en zonder schade te veroorzaken
vervoerd kan worden.

*is de container hoger dan 20cm beladen met een maximum van 60cm dan worden er kosten in rekening gebracht. Deze
kosten bedragen 27,50 euro per 10 cm. Een container boven de 60cm beladen wordt niet meegenomen. De hoogte van de
lading wordt met een meetlat gemeten en er wordt op locatie een foto gemaakt die aan de order gekoppeld wordt.
**kosten kunnen zijn 1.wijziging van de afvalsoort 2. Kosten van materialen (vb. matras, koelkast etc.) die niet in de container
mogen.

Voor meer informatie:
088 – 283 94 50
info@afvalcontainersrijnmond.nl

