ACCEPTATIEVOORWAARDEN

HOLGLAS
OMSCHRIJVING
Holglas dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal, niet verontreinigd met chemische stoffen of vloeistoffen,
vrij van enig ander afval dat direct geschikt is voor hergebruik.
Toegestaan
Leeg glasafval (holglas) dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal
Niet toegestaan
•

Vlakglas

•

Keramiek, steen en porselein (KSP) van onder andere potjes, serviesgoed, tegels en schotels.

•

Papier, waaronder kranten, boekjes en karton.

•

Plastic, waaronder plastic flessen, zakken en wegwerpservies.

•

Metalen, waaronder ferro, non-ferro en kroonkurken.

•

Hittebestendig glas, waaronder hittebestendig laboratoriumglas, ovenschalen, kookplaten, glas
afkomstig uit deuren van wasmachines en magnetrons en glazen pannendeksels.

•

Vlakglas, waaronder ruiten, kassenglas en autoruiten.

•

Loodhoudend glas, zoals televisieglas en kristalglas.

•

Andere verontreinigingen, zoals zand, aarde, modder en veegvuil

•

Injectienaalden

•

Chemisch afval (KCA) / gevaarlijk afval (KGA) o.m. verstaan: chemicaliën, bloed, bloedplasma,
spuiten, etiketten met doodskop, kruis en/of vuur

•

Recipiënten van chemische producten

•

Ziekenhuisafval bevattende organische resten/vloeistoffen (SZA)

Als de kleur niet voldoet aan de onderstaande normen, spreken we van kleurvervuiling. Renewi neemt de
vracht dan aan als bontglas. Dit noemen wij omkleuren.
KLEUR

NORM

Wit

Meer dan 95% wit glas

Groen

Meer dan 90% groen glas

Bruin

Meer dan 75% bruin glas

Medisch glas
Dit is glas dat gebruikt is voor medische toepassingen (geen vlakglas). Medisch glas is afkomstig van
ziekenhuizen, verpleegtehuizen, laboratoria, etc.
Alle voorwaarden beschreven onder “niet toegestaan” ook voor medisch glas. Renewi geeft absolute
voorkeur aan het separaat aanleveren van medisch glas.
Elke fles moet zoveel mogelijk zijn leeggeschud en schoongespoeld (= zonder dop), gevarenetiketten
verwijderd (het zij letterlijk of met zwarte stift onleesbaar gemaakt).
*Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland B.V.
zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.
** Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)
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