
ACCEPTATIEVOORWAARDEN  

Zero waste container 

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. 
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BEGELEIDENDE INFORMATIE 

Context: Bepaalde recycleerbare en droge fracties mogen samen in éénzelfde recipiënt ingezameld worden. 

Deze fracties worden op een sorteerlijn gescheiden en vinden een toepassing in hergebruik of recyclage  
 

VOORWAARDEN 

Toegestaan: 

• Onbehandeld en behandeld hout (A en B-hout): 

  - Paletten, balken, planken, kisten  

  - (onderdelen van) tafels, stoelen, kasten, deuren 

  - Spaanplaat, vezelplaat, OSB, multiplex, MDF, hardboard, zachtboard 

  - Gelakt, geverfd of vernist hout 

• Ferro en non-ferro metalen: ijzerschroot, inox, aluminium, koper 

• LDPE verpakkingsfolie:  

  - Rek en wikkelfolie, krimpfolie, zakken en hoezen 

  - Gekleurd en transparant 

  - Max 5% noppenfolie of bubbelfolie op het totaal volume folie toegelaten 

• Mix harde kunststoffen: 

  - Emmers, kratten, boxen, dozen, bloempotten, paletten, autobumpers 

  - Buizen uit HDPE, PP of PVC 

  - Tuinmeubilair (stoelen, tafels) 

  - Plastic speelgoed (zonder batterijen!) 

  - PVC ramen (zonder glas), deuren, rolluiken (zonder rolluikas), dakgoten, kabelgoten 

  - Jerrycans, vaten en IBC’s (zonder gevaarsetiketten en lekleeg) 

  - Polycarbonaat/PMMA dakplaten 

• Papier en karton: 

  - Droog, zuiver, wit, gekleurd, bedrukt of beschreven 

  - Kranten, tijdschriften, folders, boeken, reclamedrukwerk 

  - Max 1% kokers 

 

Niet toegestaan: 

• Materialen met stukgrootte kleiner dan 10 cm (niet sorteerbaar) 

• Treinbielzen, chemisch verontreinigd of geïmpregneerd hout (C-hout), vers hout, wortels 

• Koel/vriesapparatuur, bruingoed, beeldschermen, rookmelders, gasflessen, batterijen 

• Laminaatfolie (bv. voeding), (land)bouwfolie, vervuilde folie (verf, cement, vet, voedingsresten) 

• Isomo, strapbanden, bigbags, rubber, thermoharders (polyesterhars, bakeliet), bioplastic (bv. PLA) 

• Tetrapack, behangpapier, siliconepapier, gemetalliseerd papier, enveloppes, papieren handdoekjes 

• Andere afvalstromen zoals P+MD, restafval, groenafval, voedingsafval, glas, steenpuin, KGA, etc. 

• Nat materiaal 


