Gebruikersvoorwaarden afvalcontainers
Bouw – en sloopafval
U kunt een container voor bouw – en sloopafval bestellen met de volgende
afmetingen:





3 M³
5 M³
6 M³
10 M³

Wat mag er in deze container?













Grofvuil
Puin
Gips
Hout
Metalen
Glas
Vloerbedekking
Papier / karton
Plastics
Kunststoffen
Huisraad
Isolatiematerialen

Wat mag er niet in deze container?





Chemisch afval
Asbesthoudende materialen
Asfalt
Organisch afval

Staat het afval wat u kwijt wil niet in de bovenstaande opsomming, en twijfelt u of dit in de
container mag? Neem contact op met Han Theunissen, 06-230 272 38
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Puinafval
U kunt een container voor puinafval bestellen met de volgende afmetingen:





3 M³
5 M³
6 M³
10 M³

Wat mag er in deze container?







Metselstenen en straatklinkers
Beton en betonresten
Specieresten
Dakpannen
Kalkzandsteen
Wand – en vloertegels

Wat mag er niet in deze container?









Chemisch afval
Asbesthoudende materialen
Asfalt
Gips
Gasbeton
Dakgrind
Natte specie
natte betonresten

Staat het afval wat u kwijt wil niet in de bovenstaande opsomming, en twijfelt u of dit in de
container mag? Neem contact op met Han Theunissen, 06-230 272 38
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Houtafval
U kunt een container voor houtafval bestellen met de volgende afmetingen:





3 M³
5 M³
6 M³
10 M³

Wat mag er in deze container?








Ongeverfd hout
Geverfd hout
Geperst hout
Zachtboard
Hardhout
Geplastificeerde houtsoorten
Deuren en kozijnen, zonder glas en aluminium

Wat mag er niet in deze container?







Geïmpregneerde houtsoorten
Bielzen
Snoeihout, boomstronken en boomstammen
Chemisch verontreinigd hout - en plaatmateriaal
Chemisch afval
Asbesthoudende materialen

Staat het afval wat u kwijt wil niet in de bovenstaande opsomming, en twijfelt u of dit in de
container mag? Neem contact op met Han Theunissen, 06-230 272 38
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Grond
U kunt een container voor het afvoeren van grond bestellen met de volgende
afmetingen:
 3 M³
 5 M³
 6 M³
Wat mag er in deze container?





Zand
Grond
Aarde
Klei

Wat mag er niet in deze container?
 Vervuilde en / of verontreinigde grond
 Chemisch afval
 Asbesthoudende materialen
Staat het afval wat u kwijt wil niet in de bovenstaande opsomming, en twijfelt u of dit in de
container mag? Neem contact op met Han Theunissen, 06-230 272 38
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Groenafval
U kunt een container voor groenafval bestellen met de volgende afmetingen:





3 M³
5 M³
6 M³
10 M³

Wat mag er in deze container?










Boomstammen, boomstronken en boomstobben
Snoeiafval
Takken
Tuinafval
Struiken
Gras
Riet
Maaisel
Bladeren

Wat mag er niet in deze container?





Grond en aanhangige grond
Puin
Chemisch afval
Asbesthoudende materialen

Staat het afval wat u kwijt wil niet in de bovenstaande opsomming, en twijfelt u of dit in de
container mag? Neem contact op met Han Theunissen, 06-230 272 38
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