
ACCEPTATIEVOORWAARDEN 

Zacht verpakte voedingsmiddelen & swill 
in 240 liter rolcontainer  
OMSCHRIJVING 

Enkel zacht verpakte voedingsmiddelen en organisch keukenafval zoals resten van fruit, groenten, vlees, 

vis, zuivel, brood en bankat, sauzen en soepen. Dit betreft zowel organisch keukenafval van bereiding als de 

etensresten van de tafels 

Vul uw container maximaal 3/4. Alleen op die manier kunnen wij hem zonder problemen kantelen en veilig 

ledigen 

VOORWAARDEN 

Toegestaan: 

• Voormalige voedingsmiddelen met zachte verpakking 

• Dierlijke bijproducten CAT 3 vallen onder Art 10 f) of p) van EU Verordening 1069 

• Etensresten, keukenresten en voedselresten 

• Deegwaren, pasta’s, koek, gebak, soep, sauzen 

• Loof, schillen en resten van groenten en fruit, aardappelen 

• Papieren koffiezakjes en koffiedik 

• Theezakjes en theebladeren 

• Papieren zakdoekjes, servetten en keukenrolpapier 

 

Algemene eisen: 

• Vers materiaal, niet rottend en niet schimmelend 

• Geen niet vergistbaar materiaal zoals hout, zand, stenen, schelpen, grond, filtreermateriaal, … 

• Enkel verpakkingsmateriaal waarin de voeding verpakt is 

• Geen fracties die enkel bestaan uit vleesafval of visafval 

• Geen vlees– of visafval anders dan voor consumptie geschikt 

• Geen chemisch afval, restafval en tuinafval 

• Geen producten die als gevaarlijk worden ingedeeld of met gevaarsymbolen op originele verpakking 

• Geen kadavers van dieren en slachtafval, beenderen en botten 

• Geen mosselschelpen en geen dikke soepbeenderen 

• Geen frituurvet of olie en geen vetput-materiaal 

• Geen mest of andere uitwerpselen 

 

Het voedingsafval mag NIET enkel uit vlees– of visafval bestaan. 

 

Aanleveringen waarin meer dan 25% verpakkingsmaterialen (i.e. plastiek, karton, … ) aanwezig zijn,  

worden als niet-conforme aanleveringen beschouwd.  

 

Mits een meerprijs kan maximaal 3% voeding in glas en/of blik worden toegelaten. 

 

Afvoer onder euralcode 020203 of 200108 

 

Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de 

hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.  
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