
CONTAINERS

5,00m x 1,20m x 0,85m0,90 x 0,90 x 1,10m 5,00m x 2,50m x 0,65m 5,50m x 2,00m x 1,00m 6,30m x 2,50m x 1,54m 6m x 2,30m x 1,50m 6m x 2,30m x 2,25m

Een kleine verbouwing of een grote werf? Van Pelt is 
gespecialiseerd in de verhuur en het transport van 
afvalcontainers en containers voor bouwafval, voor 
zowel particulieren als professionelen. U kan steeds 
rekenen op een flexibele dienstverlening en correcte 
service aan een scherpe prijs!

Welk type container het meest geschikt is voor u, is 
afhankelijk van de hoeveelheid afval, de mogelijkheid 
van sorteren aan de bron en de plaats waar de 

container komt te staan. We beschikken over zowel  
5 m³, 8 m³, 10 m³, 12 m³, 20 m³ als 30 m³ containers. 
Wanneer er ter plaatse onvoldoende ruimte beschikbaar 
is voor een container of als de hoeveelheid eerder 
beperkt is, kan een puinzak of big bag een perfect 
alternatief voor u zijn. 

Samen met u bekijken wij de mogelijkheden die voldoen 
aan uw wensen en behoeften, om vervolgens een 
passend voorstel te doen.

MEER DAN RECYCLEREN

VOOR ELK TYPE BOUWAFVAL, DE JUISTE CONTAINER

HOE EEN CONTAINER AANVRAGEN/OPHALEN?
03-380 10 20 - info@vanpelt.be

Het plaatsen van de containers gebeurt snel en eenvoudig. 
Vraag naar de mogelijkheden voor het huren van een 
container via mail (info@vanpelt.be) of neem telefonisch 
contact op via 03 380 10 20. 

De containers en puinzakken worden niet 
automatisch opgehaald. Deze moeten eveneens 
telefonisch of via e-mail afgemeld worden.

EXTRA WEETJES EN TIPS VOOR HET HUREN VAN EEN CONTAINER

• Indien de container op de openbare weg moet geplaatst 
wordt, dient u zelf een vergunning aan te vragen bij de 
lokale politie of het gemeentebestuur. Hou er rekening 
mee dat dit soms even kan duren… 

• Onze containers worden geleverd conform de geldende 
wetgeving. 

• Optioneel en mits supplement kan verlichting (een 
signalisatielicht) meegeleverd worden. 

• De totale afstand die nodig is voor het plaatsen en 
ophalen van een container is 15 meter.

• Hou rekening met de materialen die niet in het gekozen 

type container mogen worden gestort. Vraag naar onze 
acceptatievoorwaarden of lees ze na op onze website: 
www.vanpelt.be/specialismen/containers. 

• Wij vragen om een contante betaling bij plaatsing 
van de container, dit wil zeggen met cash geld of met 
Bancontact.

• Gebruik steeds de nodige PBM’s (persoonlijke 
beschermingsmiddelen) – dit om mogelijke letsels of 
verwondingen te vermijden. Zeker als u met gevaarlijk 
of asbesthoudende afvalstoffen werkt, gelden specifieke 
voorschriften. 



LEGE CONTAINER EENHEID €

Voor onze containerdiensten zijn 
de algemene voorwaarden van 
Bouwmaterialen Van Pelt van toepassing 
(zie ook www.vanpelt.be/algemene-
voorwaarden). Daarnaast stipuleren wij 
het volgende:

• Het maximaal laadvermogen per 
container is 13 ton. Te zwaar geladen 
containers worden niet opgeladen.

• Volumes hoger gestapeld dan de 

bovenrand van de container worden 
extra aangerekend aan  
€ 24,00/m³.

• Alle vermelde prijzen zijn exclusief 
BTW en exclusief regiotransport.

• Het zonetransport wordt berekend en 
vermeerderd vanaf de dichtstbijzijnde 
Van Pelt-vestiging.  

• De standaard huurperiode bedraagt 
5 werkdagen. Vanaf de 6de werkdag 

wordt een supplement aangerekend 
van € 3 /werkdag. Weekend-, brug- en 
feestdagen worden niet aangerekend.

• De prijzen voor het gestort materiaal 
zijn van toepassing voor materiaal dat 
in Schoten wordt aangeboden. 

• Wij vragen om een contante betaling 
bij plaatsing van de container, dit 
wil zeggen met cash geld of met 
Bancontact.

• Deze prijslijst gaat in vanaf 12 feb 
2018 – onder voorbehoud van nieuwe 
aanpassingen. 

• * Wij verwijzen uitdrukkelijk naar de 
acceptatievoorwaarden die gelden voor 
het gekozen type container. Wanneer u 
materiaal aanlevert dat niet toegelaten 
is, wordt een supplement aangerekend. 

(zie ook www.vanpelt.be/containers)

PUINZAK EENHEID €

TOEBEHOREN EENHEID €

GRONDWERKEN EENHEID €

*AFWIJKING OP DE ACCEPTATIEVOORWAARDEN €

201801

ALGEMENE VOORWAARDEN CONTAINERDIENST

VERHUUR CONTAINER RECYCLAGE SCHOTEN

Gemengd bouw & sloop 5m3 275,00

Gemengd bouw & sloop 8m3 340,00

Gemengd bouw & sloop 10m3 360,00

Gemengd bouw & sloop 20m3 580,00

Supplement > toegelaten tonnage ton 80,00

Gemengd bouw & sloop 12m3 385,00

Gemengd bouw & sloop 30m3 650,00

Grond stenen en zand 12m3 240,00

Supplement > 13 ton ton 24,00

Supplement > 13 ton ton 13,75

Supplement > 13 ton ton 9,00

Zuiver metselwerk 12m3 180,00

Beton met max 10% zand 12m3 165,00

ALL-IN PRIJS VARIA EENHEID €

AFVALSOORT EENHEID €

Lege container  12m3 140,00 
(incl. transport recyclage Schoten, excl. te storten materiaal)

Aankoop puinzak (incl. ophaling) stuk 90,00

Aankoop asbestzak bigbag stuk 80,00

Werk met vorklift uur 60,00

Werk met bobcat uur 60,00

Werk met grijper uur 77,00

Werk met veegwagen uur 75,00

Verhuur signalisatielicht stuk 3,72

Werk met buldozer uur 65,00

Werk met graafkraan uur 75,00

Werk met minigraver uur 65,00

Standaard prijzen excl. BTW - en zonetransport

Zuiver snoeihout en stronken ton 52,00

Zuivere roofing ton 180,00

Harde kunststoffen mix ton 75,00

Folie recycleerbaar  ton 70,00

Zuiver snoeihout en stronken m3 15,00

Kunststoffen NIET recycleerbaar/ ton 170,00

Beton te crushen ton 11,00

Puin onzuiver steen +max 10% grond ton 10,00

Zwaar gewapende beton (of > 1M x 1M) ton 11,00

Zuiver beton ton 5,00

Bouw en sloop  ton 185,00 
(< 75% inert mat. -> niet recycl. bedrijfsafval)

Foutmelding 1   75,00 
Minimaal en vrij makkelijk op te lossen

Foutmelding 3   150,00 
Duidelijk meer dan 10% afwijking + aparte verwerking foute fractie  + toeslag

Foutmelding 2   125,00 
Duidelijk , maar minder dan 10% of niet makkelijk op te lossen

Bouw en sloop  ton 80,00 
( > 75% inert materiaal)

A Hout ton 36,00

Niet recycleerbaar bedrijfsafval ton 185,00

Onzuiver puin ton 22,50

B Hout ton 97,00

Zuivere gips / gipsblokken ton 80,00

Gebonden asbest ton 150,00

Zuiver cellenbeton / ytong ton 80,00

Papier / Karton ton 20,00

IJzer ton gratis

Glas + kaders ton 152,00

Zuiver glas ton 75,00

Banden ton 155,00 
Autobanden - vrachtwagenbanden

Zuiver metselwerk / puin / pannen ton 10,00

LOSSE AANVOER EENHEID €

Groep Van Pelt  I  2018  I  Alle rechten voorbehouden, geen onderdeel uit deze flyer mag zonder toestemming gekopieerd of verspreid worden.

Tarieven 2018 
RECYCLAGE - CONTAINERS - PUINZAK

Forfait van €15 bij <3 ton

Forfait van €30 bij <3 ton

Forfait van €33 bij <3 ton

Forfait van €33 bij <3 ton

Forfait van €20 bij <250 kg

gemengd

Forfait van €20 bij <2 ton

Forfait van €15 bij <625kg



CONTAINERS
ACCEPTIEVOORWAARDEN

Maximaal toegelaten belading van forfait containers

Voor onze forfaitcontainers geldt een maximaal 
toegelaten belading, op basis va het volume van 
de container en de inhoud ervan. Indien de totale 
belading meer dan 10% hoger ligt dan de toegelaten 
belading, wordt de meerkost aan u doorgerekend. 
Meer informatie vindt u in dit overzicht.

GROND STENEN EN ZAND
 12 m³ 13 ton 
ZUIVER METSELWERK
 12 m³ 13 ton
BETON MET MAX 10 % ZAND
 12 m³ 13 ton

WELK AFVAL MAG U STORTEN IN WELK TYPE CONTAINER?

   Wel toegelaten
Betonresten, straatstenen, tegels, stenen, beton, metsel- en 
betonpuin met max 10 % zand, pannen.

  Niet toegelaten
Gevaarlijk afval, hout, kunststof,isolatie, glas, niet 
uitgeharde cement, beton of chape, kalk, gipsblokken en 
-platen, Ytong, asbest (of gelijkend  materiaal), roofing, 
roofing, asfalt, keramiek, porselein, groenafval, etc.

Volgende mogelijkheden kunnen wij u aanbieden voor het vullen van de verschillende types containers

Containers van 5 m³, 8 m³, 10 m³, 12 m³, 20 m³ en 30 m³ beschikbaar

Container van 12 m³ beschikbaar

Container van 12 m³ beschikbaar

GEMENGD BOUW- EN SLOOPAFVAL

GROND - STEEN - ZAND

ZUIVER METSELWERK

Inert materiaal = steenpuin, metselwerkpuin, gevel- en bouwstenen, klinkers, licht bewapend betonpuin, gedroogde chape, 
verharde mortel, natuursteen. Indien max 5% restfracties (zoals hout, glas, kunststoffen en metaal), geldt het tarief onzuiver puin.

   Wel toegelaten
Betonresten, straatstenen, tegels, stenen, beton, metsel- en 
betonpuin met max 10 % zand.

  Niet toegelaten
Gevaarlijk afval, restafval, hout, kunststof, isolatie, glas, 
niet uitgeharde cement, beton of chape, kalk, gipsblokken 
en -platen, Ytong, asbest (of gelijkend materiaal), roofing, 
roofing, asfalt, keramiek, porselein, groenafval, etc.

Bouw- en sloopafval bestaat uit afval van bouw-materiaal en 
resten vrijgekomen bij sloop- en/of verbouwingsactiviteiten. Deze 
fractie bevat minimaal 75 % inerte fracties.

Inert materiaal = steenpuin, metselwerkpuin, gevel- en 
bouwstenen, klinkers, licht bewapend betonpuin, gedroogde 
chape, verharde mortel, natuursteen. 

Grof vuil = afval dat vrijkomt uit normaal huishoudelijk gebruik en 
dat niet meegegeven kan worden met de selectieve inzamelingen 
of niet binnengeleverd kan worden in de kringloopwinkel. 

Indien het aangeboden materiaal niet conform de 
acceptatievoorwaarden is, geldt het tarief ‘niet recycleerbaar 
bedrijfsafval’.

   Wel toegelaten
Inerte fracties (stenen / beton / ... – zie boven), grof vuil 
(zie boven, max 5 % grond, max 2 % glas, ramen, deuren, 
plafonds, A hout, B Hout.

  Niet toegelaten
Gevaarlijk afval (solventen, olie, bijtende producten, 
verfhoudend afval, kitspuiten, siliconetubes, niet uitgehard 
cement, beton of chape, roofing, asfalt, asbest (of gelijkend 
materiaal), huisvuil, organisch afval zoals snoeiafval, wit en 
bruin goed, zoals koelkasten en ander elektro, C hout, etc.

GEMENGD BOUW & SLOOP
 5 m³ 2 ton
 8 m³ 3 ton
 10 m³ 3,5 ton
 12 m³ 4 ton
 20 m³ 6 ton
 30 m³ 7 ton



We rekenen een forfaitair bedrag aan voor het plaatsen en ophalen van een lege container. U mag 
deze container vullen met het materiaal zoals beschreven bij ‘gestort materiaal’. Bij het ophalen en 
sorteren van de container zal de concrete inhoud verrekend worden. 

De puinzak is een speciaal ontwikkelde, afsluitbare zak, waarin 
tot 1500 kg bouw en sloopafval kan: steenpuin, zand, hout, 
folies, gips, pleisterwerk, cementzakken, kabels, touwen, lintjes, 

metaal, piepschuim, isolatie, karton/papier, kunststof, pvc 
(buizen)…

Asbesthoudende afvalstoffen dienen in gesloten dubbele 
verpakking van voldoende sterkte (minimale dikte 
enkelvoudige verpakking 0,2 mm) of in een speciale big bag 
of container big bag worden aangeboden. De verpakking 
moet voorzien zijn van de aanduiding “asbesthoudend afval”. 

Scherpe delen en dergelijke dienen dusdanig afgeschermd 
zijn, dat de container of big bag niet kan worden beschadigd. 
Bij ophaling in container, dient de big bag goed gesloten en 
dichtgeknoopt te zijn .

PUINZAK

DE BIGBAG VOOR ASBEST

   Richtlijnen plaatsing puinzak
•  U mag de puinzak slechts éénmaal gebruiken omwille  
 van de veiligheidswaarborgen.

•  De puinzak moet zodanig worden geplaatst dat hij kan  
 worden opgehaald met een kraan: maximum 5 meter  
 van de openbare weg.

•  De puinzak moet afgesloten zijn (met het bindsysteem)  
 wanneer hij wordt opgehaald. Alles wat los naast of op  
 de Puinzak ligt, wordt niet meegenomen. De ophaler  
 beslist of de puinzak kan worden meegenomen.

  Niet toegelaten
• Gevaarlijke stoffen, roofing, asbest, roet,  
 dierlijk afval en huishoudelijk afval.

De milieu-inspectie kan ten alle tijden de inhoud van de 
puinzak controleren.

Container van 12 m³ beschikbaar

Container van 12 m³ beschikbaar

LEGE CONTAINER

BETON MAX. 10% ZAND

   Wel toegelaten
Betonresten – zuiver, betonresten met max 10% grond, licht 
en zwaar gewapend beton, zwaar gewapend beton*, 
betonblokken > 1x1meter *. * ander tarief

  Niet toegelaten
Gevaarlijk afval, restafval, hout, kunststof, isolatie, glas, 
niet uitgehard cement, beton of chape, kalk, gipsblokken 
en -platen, Ytong, asbest (of gelijkend materiaal), roofing, 
asfalt, keramiek, porselein, groenafval, grond, etc.

ACCEPTIEVOORWAARDEN
WELK AFVAL MAG U STORTEN IN WELK TYPE CONTAINER?



Op ons recyclagepark te Schoten verwerken wij tal van materialen 
en afval dat voortkomt uit de afbraak van huizen, daken, maar ook 
groenafval, grond, hout, asbest, etc. 

Uw vrachtwagen, bestelwagen, tractor, personenauto (al dan niet 
met aanhangwagen) wordt bruto en tarra gewogen op onze geijkte 
weegbrug. Ter hoogte van de weegbrug zal tevens een beeld 

genomen worden van de aard van afval dat u heeft geladen. Na 
het wegen wordt u, afhankelijk van het soort afval, naar de juiste 
stortplaats begeleid. Daarna wordt uw voertuig opnieuw gewogen, 
en dit netto gewicht wordt verrekend per kilogram.  

Ons recyclagepark is elke werkdag geopend van 6u tot en met 
17u30. Op zaterdag, zondag en feestdagen is deze site gesloten.

Bouw- en sloopafval bestaat uit afval van bouw-materiaal en 
resten vrijgekomen bij sloop- en/of verbouwingsactiviteiten. Deze 
fractie bevat minimaal 75 % inerte fracties.

Inert materiaal = steenpuin, metselwerkpuin, gevel- en 
bouwstenen, klinkers, licht bewapend betonpuin, gedroogde 
chape, verharde mortel, natuursteen. 

Grof vuil = afval dat vrijkomt uit normaal huishoudelijk gebruik en 
dat niet meegegeven kan worden met de selectieve inzamelingen 
of niet binnengeleverd kan worden in de kringloopwinkel. 

Indien het aangeboden materiaal niet conform de 
acceptatievoorwaarden is, geldt het tarief ‘niet recycleerbaar 
bedrijfsafval’.

Inert materiaal = steenpuin, metselwerkpuin, gevel- en 
bouwstenen, klinkers, licht bewapend betonpuin, gedroogde 
chape, verharde mortel, natuursteen.  

Grof vuil = afval dat vrijkomt uit normaal huishoudelijk gebruik en 
dat niet meegegeven kan worden met de selectieve inzamelingen 
of niet binnengeleverd kan worden in de kringloopwinkel.

CONTAINERS
RECYCLAGEPARK TE SCHOTEN
U KAN OOK OP ONZE SITE TERECHT OM UW (BOUW-)AFVAL TE STORTEN.

Gestort materiaal

Gestort materiaal

BOUW- EN SLOOPAFVAL BEVAT MINIMAAL 75% INERT MATERIAAL

NIET RECYCLEERBAAR BEDRIJFSAFVAL OF BOUW- EN SLOOPAVAL

   Wel toegelaten
Inerte fracties (stenen / beton / ... – zie boven), grof vuil 
(zie boven, max 5 % grond, max 2 % glas, ramen, deuren, 
plafonds, A hout, B Hout.

   Wel toegelaten
Inerte fracties (stenen / beton / ... – zie boven), Grof vuil 
(zie boven), grond, max 5 % glas, ramen, deuren, plafonds, 
organisch afval zoals bv. snoeihout, gipshoudende 
materialen, A Hout, B Hout.

  Niet toegelaten
Gevaarlijk afval (solventen, olie, bijtende producten, 
verfhoudend afval, kitspuiten, siliconetubes, niet uitgehard 
cement, beton of chape, roofing, asfalt, asbest (of gelijkend 
materiaal), huisvuil, organisch afval zoals snoeiafval, wit en 
bruin goed, zoals koelkasten en ander elektro, C hout, etc.

  Niet toegelaten
Gevaarlijk afval (solventen, olie, bijtende producten, 
verfhoudend afval, kitspuiten, siliconetubes, asbest houdend 
(of gelijkend) materiaal, niet uitgehard cement, beton of 
chape, asbest (of gelijkend materiaal), wit en bruin goed, 
zoals koelkasten en ander elektro, roofing / Asfalt, C hout, 
huisvuil, etc.
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MET MINDER DAN 75% INERT MATERIAAL



Inert materiaal = steenpuin, metselwerkpuin, gevel- en bouwstenen, klinkers, licht 
bewapend betonpuin, gedroogde chape, verharde mortel, natuursteen. Indien max 5% 
restfracties (zoals hout, glas, kunststoffen en metaal), geldt het tarief onzuiver puin.

CONTAINERS
Metselwerkpuin is 100% inert materiaal

Zuivere grond en/of zand met steenachtig (inert) materiaal

Zuiver beton, onzuiver beton, gewapend beton

Niet behandeld hout

ZUIVER METSELWERK - PUIN - PANNEN

GROND OF ZAND MET STENEN

BETON EN/OF BETONPUIN

A HOUT

   Wel toegelaten
Betonresten, straatstenen, tegels, stenen, beton, metsel- en 
betonpuin met max 10 % zand, pannen.

   Wel toegelaten
Betonresten, straatstenen, tegels, stenen, beton, metsel- en 
betonpuin met max 10 % zand.

   Wel toegelaten
Betonresten – zuiver, betonresten met max 10% grond, licht 
en zwaar gewapend beton, zwaar gewapend beton*, 
betonblokken > 1x1meter *. * ander tarief

   Wel toegelaten
Houten pallets, houten balken, latten, etc.

  Niet toegelaten
Gevaarlijk afval, hout, kunststof,isolatie, glas, niet 
uitgeharde cement, beton of chape, kalk, gipsblokken en 
-platen, Ytong, asbest (of gelijkend materiaal), roofing, 
roofing, asfalt, keramiek, porselein, groenafval, etc.

  Niet toegelaten
Gevaarlijk afval, restafval, hout, kunststof, isolatie, glas, 
niet uitgeharde cement, beton of chape, kalk, gipsblokken 
en -platen, Ytong, asbest (of gelijkend materiaal), roofing, 
roofing, asfalt, keramiek, porselein, groenafval, etc.

  Niet toegelaten
Gevaarlijk afval, restafval, hout, kunststof, isolatie, glas, 
niet uitgehard cement, beton of chape, kalk, gipsblokken 
en -platen, Ytong, asbest (of gelijkend materiaal), roofing, 
asfalt, keramiek, porselein, groenafval, grond, etc.

  Niet toegelaten
Gevaarlijk afval, restafval, kunststof, isolatie, glas, niet 
uitgehard cement, beton of chape, kalk, gipsblokken en 
-platen, Ytong, baksteen- of betonpuin, inert materiaal, 
asbest (of gelijkend materiaal), keramiek, porselein, 
groenafval, grond, behandeld hout, tafelbladen, 
gelamineerd of geschilderd hout, treinbilzen, etc.
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Niet behandeld en behandeld hout

B. HOUT

   Wel toegelaten
A hout, behandeld hout

  Niet toegelaten
Gevaarlijk afval, restafval, kunststof, isolatie, glas, niet 
uitgehard cement, beton of chape, kalk, gipsblokken en 
-platen, Ytong, baksteen- of betonpuin, inert materiaal, 
asbest (of gelijkend materiaal), roofing, keramiek, porselein, 
groenafval, treinbilzen en geïmpregneerd hout, etc.

RECYCLE
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Snoeihout zoals takken, stronken, bladeren, bloemen, struiken, riet en graszoden

Zuiver papier en karton

= Glas en/of glas met kaders, afkomstig van afbraakwerken  

= Asbesthoudend materiaal en asbest gelijkende materialen uit selectieve sloop 

SNOEIHOUT EN STRONKEN

PAPIER EN KARTON

GLAS EN/OF MET KADERS

GEBONDEN ASBEST

   Wel toegelaten
Snoeihout, bladeren, planten, struiken, stronken en wortels 
+ max 10% grond

   Wel toegelaten
Kranten, tijdschriften, vakbladen, folders (zonder plastic 
folie), telefoongidsen, papiersnippers, omslagen, papieren 
zakken, cadeaupapier, schrijf-en tekenpapier, kartonnen 
dozen, etc.

   Wel toegelaten
Alle soorten vlak glas met houten, metalen of 
kunststofkaders

   Wel toegelaten
Selectief gesloopt asbest met < 5 % organisch materiaal, 
asbesthoudende materialen/voorwerpen zoals dakplaten, 
asbestbuizen, isolatiemateriaal, asbest gelijkend materiaal, 
dakplaten uit Eternit.

  Niet toegelaten
Gevaarlijk afval, restafval, hout, kunststof, isolatie, glas, 
niet uitgehard cement, beton of chape, kalk, gipsblokken 
en -platen, Ytong, asbest (of gelijkend materiaal), roofing, 
asfalt, keramiek, porselein, groenafval, grond, etc.

  Niet toegelaten
Gevaarlijk afval, restafval, hout, kunststof, isolatie, glas, 
papier karton + coating, keukenrol, toiletpapier, koffiefilters, 
nat of vuil papier en karton (verontreinigd met verf, olie, 
voeding, …), carbonpapier, fotopapier, piepschuim, etc.

  Niet toegelaten
Gevaarlijk afval, restafval, kunststof, isolatie, inert 
materiaal, hol- en bolglas, kachelruitjes, kookplaten, oven- 
en/of magnetronschalen, pannendeksels, etc.

  Niet toegelaten
Ongebonden asbest, restafval, hout, kunststof, isolatie, glas, 
gevaarlijk afval, etc.

RECYCLE

•
     Z

U
IVER METSELW

ER
K

  
  

 •

RECYCLE

•
     Z

U
IVER METSELW

ER
K

  
  

 •

RECYCLE

•
     Z

U
IVER METSELW

ER
K

  
  

 •

RECYCLE

•
     Z

U
IVER METSELW

ER
K

  
  

 •



  Niet toegelaten

  Wel toegelaten

Onder gevaarlijk afval verstaan wij: solventen, zuren, basen, spuitbussen, labo chemicaliën, solventhoudende verven, 
additieven voorzien van gevarensymbool.

Volgende materialen kan u apart aanleveren op ons recyclage park te Schoten.

GEVAARLIJK AFVAL

APART AAN TE LEVEREN MATERIALEN

Gevaarlijk afval kunnen wij NIET aanvaarden. Mocht 
dit desondanks onze strikte acceptatievoorwaarden 
alsnog teruggevonden worden tussen het aangeleverde 
afval , dan zijn wij genoodzaakt om deze door een 

gespecialiseerde firma te laten ophalen en te laten 
verwerken. Deze extra kosten zullen u, naast onze 
foutmeldingstarieven, doorgerekend worden.

• Banden van auto’s, vrachtwagens, motors, fietsen, enz.
•  IJzer, in alle mogelijke vormen
•  Ytong en alle gasblokken en elementen
•  Eternit, dakpannen en golfplaten met asbest dienen  
 apart in een asbestzak aangeleverd te worden. De  

 asbestzak is bij ons verkrijgbaar mits betaling.
•  Zuivere roofing, zonder resten van hout, steen of   
 metalen
•  Plastiek en PVC, recycleerbaar en niet-recycleerbaar

RECYCLE

•
     Z

U
IVER METSELW

ER
K

  
  

 •


