
ACCEPTATIEVOORWAARDEN VLAANDEREN  

Bedrijfsrestafval 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Bij een niet-conformiteit behoudt 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. De lijst ‘niet toegestaan’ is niet-limitatief en dient enkel ter 

verduidelijking van enkele niet-conforme stromen die bijzondere aandacht vereisen in de context van deze afvalcategorie.  

Deze afspraken inzake niet-conformiteit en de acceptatievoorwaarden worden ook steeds vermeld in de aan onze prijsoffertes 

toegevoegde algemene verkoopsvoorwaarden. 

Pagina 1 van 1   |   Renewi Acceptatievoorwaarden   |   Versie Februari 2022 

Niet toegestaan in bedrijfsrestafval: 

• Bedrijfsafvalstoffen die gescheiden moeten worden 
aangeboden (VLAREMA Art. 4.3.2): 

 Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfs-
matige oorsprong; 

 Glasafval; 

 Papier– en kartonafval; 

 Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en 
vetten; 

 Groenafval; 

 Textielafval;  

 Afgedankte elektrische en elektronische appa-
ratuur; 

 Afvalbanden; 

 Puin; 

 Afvalolie; 

 Gevaarlijke afvalstoffen;  

 Asbestcementhoudende afvalstoffen; 

 Afgedankte apparatuur en recipiënten die 
ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broei-
kasgassen bevatten; 

 Afvallandbouwfolies; 

 Afgedankte batterijen en accu’s; 

 P+MD-afval; 

 Houtafval; 

 Metaalafval; 

 Afgedankte matrassen 

 Recycleerbare harde kunststoffen; 

 Geëxpandeerde polystyreen; 

 Folies; 

 Keukenafval en etensresten 

 Levensmiddelenafval (verpakte voedingswa-
ren) 

• Afvalstoffen waarbij een gevaar uitgaat voor de inza-
meling en verwerking van bedrijfsrestafval: 

• Scherpe objecten 

• Hete, warme afvalstoffen, afvalstoffen die 
brandbare of toxische gassen bevatten, afval-
stoffen die exotherm kunnen reageren 

• Sterk ruikende afvalstoffen 

• Afvalstoffen die technisch niet verwerkbaar zijn, tech-
nisch niet brandbaar zijn, kraakperswagens 
(rolcontainer) of installaties kunnen beschadigen: 

• Zware afvalstoffen of grote afvalstoffen 
(treinbilzen, boomstronken, scheepstouwen, 
betonblokken, polyester tanks, ...) 

• Slierten, draden, linten, rollen, … 

• Poedervormige producten 

• Vloeistoffen (afvalstoffen dienen vast te zijn) 

• Grote hoeveelheden PVC 

• Niet brandbaar afval (vb. glaswol, steenwol, 
glasvezel, …) 

• Dierlijke bijproducten CAT. 1, 2 of 3 

• Bijzonder afvalstoffen met specifieke regeling over-
eenkomstig VLAREMA afd. 5.2. zoals medisch afval, 
afgedankte voertuigen. 

VOORWAARDEN 

Toegestaan:  

• Niet gevaarlijke afvalstoffen waarvoor er geen verplichting is om het selectief in te zamelen en waarbij geen ge-
vaar uitgaat voor de inzameling en verwerking van bedrijfsrestafval. 

• Niet recycleerbare materialen omwille van vervuiling of omwille van samenstelling: bvb. vervuild textiel, vervuild 
papier/karton, vervuilde harde kunststoffen, niet recycleerbare composieten, samengestelde kunststoffen 
(grasmat, koelbox, polyester, thermoharders). 

BEGELEIDENDE INFORMATIE 

Context: Bedrijfsrestafval is de fractie van bedrijfsafvalstoffen die niet selectief wordt aangeboden of ingezameld. De 

selectief aan te bieden stromen zijn hieronder opgelijst (VLAREMA artikel 4.3.2). Een beperkt aantal droge niet gevaar-

lijke bedrijfsafvalstoffen kunnen volgens VLAREMA worden samengevoegd als dit in een overeenkomst tussen de af-

valproducent en Renewi is vastgelegd. Wanneer zakken > 60 liter worden gebruikt, zijn doorzichtige zakken verplicht.  

Voldoet uw afval niet aan deze voorwaarden, raadpleeg dan onderstaande acceptatievoorwaarden of neem 

contact met ons op:  

• Afvalstoffen die gescheiden moet worden aangeboden (Vlarema 4.3.2.) 

• Technisch niet brandbaar of niet verwerkbaar restafval 

• Niet recycleerbare monostromen (grote partijen) zijn geen bedrijfsrestafval. Ze worden immers selectief ingeza-

meld. Contacteer ons.  


