
ACCEPTATIEVOORWAARDEN  

Voedingsafval  
in bioboxen of op pallet  
OMSCHRIJVING 

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

vis, zuivel, brood en banket. Dit betreft zowel organisch keukenafval van bereiding als de etensresten van de 

tafels.  

 

Gelieve de bioboxen tot maximaal 3/4 te vullen, gestapeld aan te bieden en met gesloten deksel. 

Pallets worden transportveilig aangeboden. 

 

VOORWAARDEN 

Toegestaan: 

• Vers, organisch materiaal (niet rottend) 

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

• Enkel zacht verpakkingsmateriaal waarmee de voeding verpakt is 

‒ Onder zachte verpakkingen wordt verstaan folie, PET, karton en papier zoal yoghurtpotjes, 

voedingsbakjes, broodzakken 

 

Niet toegestaan: 

• Kadavers van dieren en slachtafval 

• Glas 

• Vloeistoffen 

• Chemisch afval, restafval en tuinafval 

• Dierlijke bijproducten categorie 1 en/of 2 

• Niet vergistbaar materiaal zoals hout, zand, stenen, schelpen, grond, filtreermateriaal 

• Botten en/of beenderen 

• Mest of andere uitwerpselen 

• Frituurvet, olie en vetput materiaal  

• Vlees-en visafval anders dan voor consumptie geschikt  

 

Het voedingsafval valt onder de categorie levensmiddelen afval. 

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

als niet-conforme aanleveringen beschouwd. Composteerbare disposables zijn in regel niet toegestaan. 

De afvalstroom wordt conform de aanvraag aangeboden en de euralcode stemt overeen met de aanvraag. 

Niet verpakt materiaal is toegestaan in boxen. 

Voedingsafval kan ook aangeboden worden in gesloten verpakking op pallet omwikkeld met  

folie voor transport.  

SDS (safety data sheet) dient te worden voorgelegd tenzij de stroom op zich geschikt is/was voor humane 

consumptie of visueel duidelijk herkenbaar is als restant van voeding. Bovendien is de stroom als niet 

gevaarlijk ingedeeld, dus geen gevaarsymbolen op de originele verpakking. 

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

forfaitaire kost van 100 € per biobox of pallet aangerekend worden.  
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