CONTAINERS
ACCEPTIEVOORWAARDEN

WELK AFVAL MAG U STORTEN IN WELK TYPE CONTAINER?

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.

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

VAN PELT nv
GROEP VAN PELT - PAESEN

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

VOLGENDE MOGELIJKHEDEN KUNNEN WIJ U AANBIEDEN VOOR HET VULLEN VAN DE VERSCHILLENDE TYPES CONTAINERS

GEMENGD BOUW- EN SLOOPAFVAL
CONTAINERS VAN 5 M³, 8 M³, 10 M³, 12 M³, 20 M³ EN 30 M³ BESCHIKBAAR
Bouw- en sloopafval bestaat uit afval van bouw-materiaal en resten
vrijgekomen bij sloop- en/of verbouwingsactiviteiten. Deze fractie bevat
minimaal 75 % inerte fracties.

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.

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

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.

GROND - STEEN - ZAND
CONTAINER VAN 12 M³ BESCHIKBAAR

		 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.

ZUIVER METSELWERK
CONTAINER VAN 12 M³ BESCHIKBAAR
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, 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.

BETON MAX. 10% ZAND
CONTAINER VAN 12 M³ BESCHIKBAAR

		 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.
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WELK AFVAL MAG U STORTEN IN WELK TYPE CONTAINER?

LEGE CONTAINER
CONTAINER VAN 12 M³ BESCHIKBAAR
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.

PUINZAK
CONTAINER VAN 12 M³ BESCHIKBAAR
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)…

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

ZU

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

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, etc.

•

• 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.

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

K

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

		Niet toegelaten

ER

		 Wel toegelaten
• U mag de puinzak slechts éénmaal gebruiken omwille van de
veiligheidswaarborgen.

METSEL

W

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 17u. Op
zaterdag, zondag en feestdagen is deze site gesloten.
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GESTORT MATERIAAL
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BOUW- EN SLOOPAFVAL BEVAT MINIMAAL 75% INERT MATERIAAL

•

CYCLE
RE

METSEL

W

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

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.

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

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

K

•

•

CYCLE
RE

METSEL

W

IV

ER

GESTORT MATERIAAL (MET MINDER DAN 75% INERT MATERIAAL)
Inert materiaal = steenpuin, metselwerkpuin, gevel- en bouwstenen, klinkers,
licht bewapend betonpuin, gedroogde chape, verharde mortel, natuursteen.

		 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.

ER

ZU

K

•

NIET RECYCLEERBAAR BEDRIJFSAFVAL OF BOUW- EN SLOOPAVAL
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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.

		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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METSELWERKPUIN IS 100% INERT MATERIAAL
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ZUIVER METSELWERK - PUIN - PANNEN
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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, 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.
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ZUIVERE GROND EN/OF ZAND MET STEENACHTIG (INERT) MATERIAAL

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

		 Wel toegelaten
Betonresten – zuiver, betonresten met max 10% grond, licht en zwaar
gewapend beton, zwaar gewapend beton*, betonblokken > 1x1meter *.
* ander tarief
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BETON EN/OF BETONPUIN
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		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.
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NIET BEHANDELD HOUT

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

		 Wel toegelaten
A hout, behandeld hout
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		Niet toegelaten
Gevaarlijk afval, restafval, kunststof, isolatie, glas, niet uitgehard
cement, beton of chape, kalk, gipsblokken en -platen, Ytong, baksteenof betonpuin, inert materiaal, asbest (of gelijkend materiaal), roofing,
keramiek, porselein, groenafval, treinbilzen en geïmpregneerd hout, etc.
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SNOEIHOUT ZOALS TAKKEN, STRONKEN, BLADEREN, BLOEMEN, STRUIKEN, RIET EN GRASZODEN

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

IV

ER

ZUIVER PAPIER EN KARTON

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

ER

ZU

K

•

PAPIER EN KARTON
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		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.
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= GLAS EN/OF GLAS MET KADERS, AFKOMSTIG VAN AFBRAAKWERKEN

		 Wel toegelaten
Alle soorten vlak glas met houten, metalen of kunststofkaders
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GLAS EN/OF MET KADERS
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		Niet toegelaten
Gevaarlijk afval, restafval, kunststof, isolatie, inert materiaal, hol- en
bolglas, kachelruitjes, kookplaten, oven- en/of magnetronschalen,
pannendeksels, etc.

APART AAN TE LEVEREN MATERIALEN
VOLGENDE MATERIALEN KAN U APART AANLEVEREN OP ONS RECYCLAGE PARK TE SCHOTEN.

Wel toegelaten
• IJzer, in alle mogelijke vormen
• Ytong en alle gasblokken en elementeO

• Zuivere roofing, zonder resten van hout, steen of metalen
• Plastiek en PVC, recycleerbaar en niet-recycleerbaar
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