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Artikel 1: Definities 

 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 
Afvalstoffen 
1. Gemengd bouw- en sloopafval en vergelijkbare gemengde fracties 

2. Bedrijfsafval 
3. Grof huishoudelijk restafval 
4. Steenachtig materiaal 

5. Asfalt 
6. Hout 
7. Grond 
8. Kunststoffen 
9. Overige afvalstoffen (zie bijlage I). 

 
Directie 
De directeur van Renewi Westpoort B.V. of diens gemachtigden. 

 

Afvalverwerkingsinrichting Renewi Westpoort B.V. Siciliëweg 
Amsterdam 

 

Ontdoener 

Degene die de afvalstoffen heeft geproduceerd, dan wel eigenaar is van de 
afvalstoffen. 

 

Vervoerder 
Degene die de afvalstoffen van de ontdoener aan de 

afvalverwerkingsinrichting aanbied. 

 
Begeleidingsformulier 
”Begeleidingsformulier”, (digitaal) formulier waarop een weergave staat van 
gegevens met betrekking tot de aan te bieden afvalstoffen. Dit formulier dient 

gebruikt te worden bij de vooraanmelding aan Renewi Westpoort B.V. Op basis 

van een volledig ingevuld en ondertekend formulier wordt een 
vooraanmelding beoordeeld. 

 
Begeleidingsbrief 
Het formulier dat aan de poort van een verwerkingsinrichting voor afval 
informatie biedt over de ontdoener, de afvalstof en de transporteur. Dit 

formulier maakt een koppeling mogelijk met de informatie die beschikbaar is 
uit de vooraanmelding. 

 

Artikel 2: Aanbieden van 

afvalstoffen 

 

1. Het is alleen toegestaan afvalstoffen aan te bieden op de 

afvalverwerkingsinrichting, met inachtneming van de in dit reglement 

gestelde regels. De toegestane afvalstoffen en geldende condities zijn 
nader omschreven op afzonderlijke productbladen. Deze  

2. De producent c.q. vervoerder is verplicht bij het betreden van de 

verwerkingsinrichting, dit reglement en de aanwijzingen, verstrekt door of 

vanwege de directie van Renewi Westpoort B.V. op te volgen en de op het 
begeleidingsbrief gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te 

verstrekken. 

Hij is verplicht, op eerste aanvraag van of vanwege de directie van Renewi 
Westpoort B.V. een monster 

c.q. analyseresultaten van de aan te bieden afvalstoffen te leveren. Een 
en ander onder in dit acceptatiereglement genoemde of door de directie 

van Renewi Westpoort B.V. vast te stellen condities. 

 

3. De directie van Renewi Westpoort B.V. kan van de producent c.q. 

vervoerder eisen dat de aangeboden afvalstoffen vergezeld gaan van 

aanvullende informatie, bijvoorbeeld een analyserapport. 

 

4. In geval van overmacht is de directie van Renewi Westpoort B.V. 
gerechtigd de verwerking van afvalstoffen te beëindigen of op te schorten 

voor de duur van de overmacht. Onder overmacht worden begrepen 

stakingen, technische bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen, brand, 
weersomstandigheden, explosie en alle andere belemmeringen die buiten 

de schuld van Renewi Westpoort B.V. de normale bedrijfsvoering 

belemmeren. De directie van Renewi Westpoort B.V. zal de producenten 

en vervoerders terstond in kennis stellen van de overmacht. 
 

5. In verband met de veiligheid van de aanwezige personen en materieel op 

het stortfront en ter beperking van ongewenste milieubelasting of hinder 
zoals onder andere zwerfvuil buiten de inrichting, kan de stortplaats 

beperkt worden opengesteld voor de acceptatie van afvalstoffen. De 
producenten en vervoerders worden indien mogelijk hiervan in kennis 

gesteld. 

 

6. Renewi Westpoort B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
de gevolgen van aanbieding van andere afvalstoffen dan binnen de 

geldende vergunningen en op basis van dit reglement is toegestaan. 

 
Afvalstoffen mogen op het terrein van de afvalverwerkingsinrichting 

uitsluitend worden vervoerd in de daartoe geëigende vervoersmiddelen. 
Hierbij mag geen verspreiding van afvalstoffen, stank en stof plaatsvinden. 

Bedoelde vervoermiddelen dienen een zodanig gewicht en afmeting te 
hebben, dat acceptatie en verwerking van de afvalstoffen probleemloos 

kunnen plaatsvinden. 

 

7. Voor aanbod in grote hoeveelheden van afvalstoffen met homogene 
samenstelling, die specifieke maatregelen bij verwerking vereisen, zulks 

ter beoordeling van de directie van Renewi Westpoort B.V., dient 

tevoren overleg te worden gepleegd. 
 

8. De vervoermiddelen dienen aan de wettelijke eisen te voldoen en dienen 

voldoende te zijn verzekerd. 

 

Artikel 3: Afvalstoffen die niet 

mogen worden aangeboden 

 

1. Het is verboden op de afvalverwerkingsinrichting de volgende stoffen 

ter verwerking aan te bieden: 

a. stoffen, welke naar het oordeel van de directie van Renewi 

Westpoort B.V., op zichzelf, tezamen of in verbinding met andere 

stoffen: 
1. giftig zijn; 
2. in aanraking met water, brandbare of giftige gassen 

ontwikkelen; 

3. hinderlijke geur veroorzaken; 

4. schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, 

dier en gewas; 

5. zelfontbrandbaar en lichtontvlambaar zijn; 
6. ontplofbaar zijn; 
7. schade kunnen opleveren aan de bodem, het 

oppervlaktewater of het grondwater; 

8. milieuhygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te 

verwerken zijn; 

b. stuivende of stofvormende afvalstoffen, tenzij deze afvalstoffen 
deugdelijk verpakt en (zonodig) bevochtigd worden aangeleverd; 

c. pathologisch afval; 
d. kadavers of gedeelten daarvan, fecaliën, vlees- en/of visafval, 

slachtafval; 

e. radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende stoffen; 

f. gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, 

flessen, bussen, kisten en containers, voor zover op de inhoud 

daarvan geen directe controle mogelijk is en ander in 
verpakkingsmateriaal verpakte stoffen; 

g. autowrakken; 
h. koelkasten, vrieskisten e.a. koelapparatuur; 

i. vloeibare bitumineuze stoffen en aardolieproducten of stoffen 

daarvan; 

j. giftige chemicaliën en mengsels van stoffen, die giftige chemicaliën 

bevatten, waaronder bestrijdingsmiddelen; 

k. voorts iedere stof, voorzover niet reeds genoemd, die valt onder de 
definitie gevaarlijke afvalstoffen, conform hoofdstuk 1, artikel 1.1, 

lid 1 van de Wet Milieubeheer; 

l. specifiek ziekenhuisafval; 
m. afvalstoffen welke niet voldoen aan de in bijlage 1 genoemde 
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acceptatiecriteria voor de diverse verwerkingsmethoden; 

n. verbrandbare afvalstoffen, tenzij de verbrandingscapaciteit in het 

betreffende samenwerkingsgebied niet aanwezig of ontoereikend is. 

2. a. Indien de ontdoener c.q. vervoerder stoffen aanbiedt in strijd met het 

bepaalde in artikel 1, sub a juncto artikel 3, lid 1 van het 

acceptatiereglement is ontdoener c.q. vervoerder, onverminderd de 
overige bepalingen van het acceptatiereglement, een onmiddellijke 

opeisbare boete van € 300,-- exclusief omzetbelasting verschuldigd 
aan Renewi Westpoort B.V. voor elke keer, dat stoffen in strijd met 

het bepaalde in artikel 1, sub a, juncto artikel 3, lid 1 van het 
acceptatiereglement worden aangeboden. 

b. Ontdoener en vervoerder zijn voor de boete, verschuldigd ingevolge 

het onder artikel 3, lid 2, sub a bepaalde, hoofdelijk aansprakelijk. 

c. Deze onmiddellijk opeisbare boete dient aan Renewi Westpoort B.V. 

voldaan te zijn alvorens die ontdoener c.q. vervoerder wederom 
afvalstoffen ter verwerking kan en mag aanbieden bij Renewi 

Westpoort B.V. 

d. Indien de ontdoener c.q. vervoerder herhaaldelijk stoffen aanbiedt 

in strijd met het bepaalde in artikel 1, sub a, juncto artikel 3, lid 1 
van het acceptatiereglement, is het bepaalde in artikel 7 van dit 

reglement van toepassing, met dien verstande, dat toelating eerst 
dan plaatsvindt, nadat de boete van €. 300,-- exclusief 

omzetbelasting, voor elke keer, dat stoffen in strijd met het 
bepaalde in artikel 1, sub a, juncto artikel 3, lid 1 volledig is voldaan. 

 

Artikel 4: Acceptatie algemeen 

 

1. Acceptatie op de verwerkingsinrichting kan slechts geschieden voor 

afvalstoffen, genoemd in de voor de betreffende verwerkingsinrichting 
van kracht zijnde omgevingsvergunning, verleend aan Renewi 

Westpoort B.V. 

2. Alle afvalstromen dienen vooraf te worden aangemeld. Hierbij dient bij 
voorkeur gebruik te worden gemaakt van een (digitaal) PMV- 

omschrijvingsformulier. Na controle door Renewi Westpoort B.V. en afgifte 

van een afvalstroomnummer kan pas sprake zijn van aanbieden op de 
afvalverwerkingsinrichting. 

3. Renewi Westpoort B.V. beslist met inachtneming van het bepaalde in dit 

reglement, of de aangeboden afvalstoffen worden geaccepteerd. Renewi 

Westpoort B.V. is bevoegd aan acceptatie van afvalstoffen nadere 
voorwaarden te verbinden. Van feitelijke acceptatie is pas sprake nadat 

de gehele acceptatie procedure is doorlopen. 

4. Indien het voor de verwerking van een afvalstof noodzakelijk is 

aanvullende maatregelen en/of voorzieningen te treffen, dan zullen de 

hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht bij de 
producent c.q. de vervoerder. 

5. Tegen een beslissing tot weigering van de aangeboden afvalstoffen is 

schriftelijk bezwaar mogelijk binnen een termijn van 10 dagen na de 

datum van de beslissing bij de directie van Renewi Westpoort B.V., die ter 
zake binnen een maand na ontvangst van het beroepschrift beslist. De 

directie van Renewi Westpoort B.V. is bevoegd de beslissing eenmaal voor 
ten hoogste twee maanden te verdagen. Indien na deze termijn geen 

beslissing is genomen dan is sprake van feitelijke acceptatie. 

6. Niet door Renewi Westpoort B.V. geaccepteerde stoffen, die reeds op de 

afvalverwerkingsinrichting zijn gedeponeerd, worden door de producent 
c.q. de vervoerder terstond na eerste sommatie van de inrichting 

verwijderd. Indien deze stoffen niet terstond worden verwijderd is, met 
gebondenheid van betaling van eventuele invorderingskosten en andere 

bijkomende kosten, zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst 
noodzakelijk is, per werkdag dat de toestand voortduurt een toeslag van 

€ 1.000,-- verschuldigd. 

7. Indien tegen de beslissing, bedoeld in het zesde lid geen beroep wordt 

aangetekend en niet voldaan wordt aan de eis tot verwijdering van de 
niet geaccepteerde stoffen, zal Renewi Westpoort B.V. op kosten van de 

producent c.q. de vervoerder de niet geaccepteerde stoffen verwijderen 

en doen be- of verwerken op een daartoe bestemde legale be- of 
verwerkingsinrichting. Onder kosten worden begrepen alle kosten in 

verband met beheer, opslag en transport in de meest ruime zin. 
 

 

 

Artikel 5: Wijze van aanbieden 

 

1. Afvalstoffen dienen gedurende de vastgestelde openingstijden op de 

verwerkingsinrichting te worden aangeboden. 

De openingstijden van de inrichting zijn van maandag t/m vrijdag van 
06.00 tot 18.00 uur en op zaterdagen van 07.00 tot 13.00 uur. Op 

zondagen en algemeen erkende feestdagen is Renewi Westpoort B.V. 
gesloten. Renewi Westpoort B.V. kan rond de algemeen erkende 

feestdagen met vooraankondiging enkele dagen gesloten zijn of 

afwijkende openingstijden hanteren. 

2. Ieder die zich op de afvalverwerkingsinrichting begeeft dient zich te 
melden bij de weegbrug/registratiepost. 

3. Men dient zich op de hoogte te stellen van de gedragsregels en zich 

volgens deze regels op het terrein te gedragen. 

4. Voor de aan te bieden afvalstoffen geldt dat: 

a. aanbiedingen uitsluitend na overlegging van volledig ingevulde 

begeleidingsbrieven worden behandeld; 

b. de lading niet mag verstuiven of tot stankoverlast in de omgeving 
aanleiding mag geven, hetgeen dient te worden voorkomen door 

een deugdelijke verpakking; 

c. de lading met een deugdelijk net of zeil afgedekt dient te zijn. 

5. Alvorens de afvalstoffen ter be-/verwerking worden aangeboden, 

dienen zij te worden gewogen op de weegbrug, tenzij in geval van een 
calamiteit de directie van Renewi Westpoort B.V. anders beslist. 

Hiervan wordt het bevoegd gezag direct geïnformeerd. De vervoerder 

en/of zijn personeel zijn gehouden de aanwijzingen van de directie van 
Renewi Westpoort B.V. of daartoe gemachtigden strikt op te volgen, op 

straffe van onmiddellijke verwijdering van de inrichting. Zij mogen 
geen daden stellen die hinder veroorzaken of de afvalverwerking 

belemmeren. 

6. Voor het betreden van en het rijden op de inrichting aanvaardt Renewi 

Westpoort B.V. geen enkele aansprakelijkheid. 

7. De aangegeven rijsnelheid op de bedrijfswegen van de inrichting mag 

niet worden overschreden. 

8. Op de inrichting is het slechts een persoon per wagen toegestaan 
noodzakelijkerwijze het voertuig tijdelijk te verlaten indien deze 

persoon persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en tevens de 

juiste veiligheidsmaatregelen toepast. 

9. Het is uitdrukkelijk verboden zich op het stortfront onnodig buiten het 
voertuig te begeven. 

10. Het is uitdrukkelijk verboden voorwerpen c.q. materialen uit de 

afvalstoffen te verzamelen. 

11. shovel en kranen hebben altijd voorrang op het terrein. 

 

 
Artikel 6: Aansprakelijkheid 

 

1. Onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge wettelijke bepalingen zijn 

de ontdoener en de vervoerder hoofdelijk aansprakelijk voor de schade 
door 1) hen, 2) hun personeel, 

3) door hen aangewezen personen, 4) het door hen gebruikte materiaal, 5) 
de door hen aangevoerde afvalstoffen, 6) andere stoffen aan a) het 

personeel, b) andere personen, die uit hoofde van hun functie rechtmatig 
op de locatie aanwezig zijn, c) hun eigendommen, de eigendommen van 

Renewi Westpoort B.V., e) aan in gebruik zijnde voorwerpen van derden. 

Indien de schade het gevolg is, hetzij van het storten van afvalstoffen, 
hetzij van het storten van de in artikel 3 verboden stoffen, is zonder dat 

hier rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een direct opeisbare boete 
verschuldigd van € 10.000,--, exclusief omzetbelasting, welke nader met 

de vast te stellen schade zal worden verrekend. 

2. De ontdoener en de vervoerder zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de 

kosten van het verwijderen en/of het teniet doen van door hen 
aangeboden stoffen, die naar het oordeel van de directie van Renewi 

Westpoort B.V., dan wel lokale, provinciale en/of landelijke overheid 
milieuaantasting tot gevolg zouden kunnen hebben, wanneer deze niet 

verwijderd en/of tenietgedaan zouden zijn. 

3. De ontdoener en de vervoerder vrijwaren Renewi Westpoort B.V. tegen 

alle schade/-aanspraken door henzelf of door derden, ongeacht de 
oorzaak van de schade. 

4. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aangevoerde afvalstoffen gaat 
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over op Renewi Westpoort B.V. op het moment dat voldaan is aan artikel 

3. Is hieraan niet voldaan, dan blijft de aansprakelijkheid bij de producent 

c.q. de vervoerder. 

 

Artikel 7: Ontzegging van de toegang 

 

1. De directie van Renewi Westpoort B.V. is bevoegd de ontdoener of de 

vervoerder, die naar het oordeel van de directie van Renewi Westpoort 

B.V. in strijd handelt met de in dit reglement gestelde regels, de toegang 
tot de afvalverwerkingsinrichting voor onbepaalde tijd te ontzeggen. 

2. Tegen een maatregel als in het eerste lid bedoeld staat, binnen een 

termijn van tien dagen na de datum van de beslissing, schriftelijk beroep 

open bij de directie van Renewi Westpoort B.V., die ter zake binnen één 
maand na ontvangst van het beroepschrift beslist. De directie van Renewi 

Westpoort B.V. is bevoegd de beslissing éénmaal voor ten hoogste twee 

maanden te verdagen. Het beroep schort het verbod, bedoeld in het 
eerste lid, niet op. 

 

Artikel 8: Tarieven 
 

Voor het verwerken van de afvalstoffen is de ontdoener c.q. vervoerder een 

vergoeding verschuldigd, welke door de directie van Renewi Westpoort B.V. 
wordt vastgesteld. Op verzoek wordt een tarievenlijst ter beschikking gesteld. 

 
Artikel 9: Controle 

 

1. Renewi Westpoort B.V. bepaalt op voor de aanbieder bindende wijze het 

gewicht van de aangeboden afvalstoffen met behulp van de bij de ingang 
aanwezige weegbrug. 

2. Renewi Westpoort B.V. voert een eerste controle uit aan de hand van de 

begeleidingsbrief en het omschrijvingsformulier in samenhang met de 

aangeboden afvalstoffen. 

3. Renewi Westpoort B.V. zal steekproefsgewijs monsters nemen van 

aangeleverde stoffen of stoffen ter inspectie uit te storten op een hiervoor 
speciaal ingerichte plaats. De producent c.q. vervoerder verplicht zich 

hieraan mee te werken. Renewi Westpoort B.V. aanvaardt voor het 
eventuele oponthoud geen aansprakelijkheid. 

4. Indien uit de in het vorige lid bedoelde analyse, dan wel uit de inspectie, 

zoals bedoeld in vorig lid, dan wel uit anderszins uitgevoerde nadere 

controle mocht blijken dat een partij afval geheel of gedeeltelijk niet 
overeenkomt met het omschrijvingsformulier, dan wel indien mocht 

blijken dat anderszins niet is voldaan aan de door Renewi Westpoort B.V. 

gestelde voorwaarden, is Renewi Westpoort B.V. gerechtigd deze stoffen 
te weigeren en de kosten, zoals vermeld in artikel 3 lid 1 en 2 en artikel 4 

lid 
6 en 7, van onterecht aangevoerde stoffen in rekening te brengen. 

 

Artikel 10: Kostenberekening 
 

1. De verschuldigde kosten worden per factuur aan de producent c.q. de 

vervoerder in rekening gebracht. 

2. Zij die, ook na eerste aanmaning, niet aan lopende verplichtingen voldoen 

kan de toegang tot de inrichting worden ontzegd. Toelating vindt eerst plaats 
nadat volledig aan de verplichtingen is voldaan. 

 
Artikel 11: Slotbepalingen 

 

1. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van 

Renewi Westpoort B.V.. 

2. Dit reglement trad op 1 september 2006 voor het eerst in werking. 

3. Dit reglement dient te worden aangehaald als 

”Acceptatiereglement Renewi Westpoort B.V.”. 

4. Van alle aanbiedingen en overeenkomsten van Renewi Westpoort 

B.V. maken tevens deel uit de bepalingen betreffende 

- algemene voorwaarden van Renewi Westpoort B.V.; 

- - specifieke voorwaarden behorende bij met name 

gecertificeerde producten/diensten



 

 

 
 

 

Bijlage I: 
 

Contactinformatie en productbladen Renewi Westpoort B.V. 

(onderdeel van het acceptatiereglement voor afvalstoffen) 
 

Praktische informatie afvalverwerkingsinrichting 

 

Naam: Renewi Westpoort B.V.  

Adres: Siciliëweg 38, 1045 AS 
 

Plaats: Amsterdam 
 

Telefoonnummer: 088 -980 5000 
 

Website: www.renewi.com 
 

Omgevingsvergunning: 19155762 d.d. 9 december 2020 
 

 
Contactpersonen: 

  

Locatie & verwerking Jerry van Alphen Stefan Buitenweg 

 06 13 13 86 25 06 10 08 62 86 

Kwaliteitsfunctionaris Ton Visser 
 

 06 16 11 18 55  

Transportplanning Sky Bombeke 
 

 06 13 13 22 12  

Administratie en binnendienst 088 – 980 50 50 
 

 

Commercieel 

 

Roderik van der Veen 

 

 06 16 41 18 58  

Bedrijfsleiding Jan Koetsier 
 

 06 30 99 45 55  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.renewi.com/
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Gemengd bouw- en sloopafval en vergelijkbare gemengde fracties 

 

Bouw- en sloopafval en daaraan naar aard en samenstelling gelijkwaardige 

afvalstoffen, worden geaccepteerd tenzij het (deels) gevaarlijke afvalstoffen 

betreft. Daarnaast worden overige afvalstoffen geaccepteerd waarvan 
acceptatie op grond van de vergunning is toegestaan, zoals: 

 

Wel toegestaan en wel herbruikbaar materiaal (Bouw- en Sloopafval): 

• Papier en karton > 100x200 cm; (geen kernen van rollen) 

• Folie 

• Puin en grond (niet verontreinigd) 

• Gipsblokken > 30x30 cm 

• Glas 

• Alle houtsoorten 

• Pvc, hdpe, harde kunststoffen 

• Gips/gipsplaten > 50x50 cm 

• Metalen 

• Snoeihout 

• Folie 

• Bigbags 

• Vloerbedekking maximaal 5% per vracht 

• Zuiver dakgrind 

• Landbouwfolie (zuiver). 

 

Wel toegestaan maar niet herbruikbaar materiaal (Bouw- en Sloopafval): 

• Isolatiematerialen * 

• Rubber * 

• Trespa 

• Dakafval teervrij * 

• Teerhoudend materiaal gebonden door composieten 

• Riet/stro 

• Composieten 

• Polyester 

• Autobanden 

• Vervuild dakgrind. 

 

* Tenzij dit schoon productieafval als monostroom betreft. Indien sorteerbaar 

materiaal gemengd is met riet/stro en/of dakafval wordt de complete vracht als 
niet sorteerbaar geaccepteerd. 

 

Niet toegestane materialen in Bouw- en Sloopafval: 

• Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal 

• Gevaarlijk afval 

• Matrassen/bankstellen 

• Ontplofbare afvalstoffen 

• Radioactieve stoffen 

• Ziekenhuisafval 

• Brandend of smeulend afval 

• Giftige afvalstoffen 

• Accu’s en batterijen 

• Organisch afval 

• Luiers en incontinentiemateriaal 

• Kadavers, slachtafval en fecaliën 

• Slibben 

• Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen. 

 

 

Bedrijfsafval 

 

Bedrijfsafval, afkomstig van kantoren, winkels en diensten. Dit zijn afvalstoffen 
die qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval, zoals 

etensresten, papier, blik, kunststoffen, textiel 

e.d. en die worden aangeboden in zakken of containers. Het afval mag niet 
uit een vaste massa bestaan of uit grotere eenheden zoals motorblokken, 

boomstammen, rollen papier of folie e.d. 

 

In het bedrijfsafval zijn de volgende afvalstoffen niet toegestaan: 

• Puin 

• Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal 

• Metaal 

• Glas 

• Grond 

• Zand (zoals b.v. uit veegmachines) 

• Glas- en steenwol 

• Gips. 

 

Huishoudelijk restafval 

 

Onderstaand overzicht is indicatief en niet uitputtend. 

 

Wel toegestaan en wel herbruikbaar in grof huishoudelijk afval: 

• Folie 

• Papier en karton 

• Harde kunststoffen 

• Steenachtig materiaal 

• Elektrische & Elektronische apparatuur 

• Afvalhout 

• Metalen ( ferro en non-ferro ) 

• Gipshoudend materiaal 

• Ytong blok 

• Bitumineus dakafval 

• Gespoelde lege vaten en jerrycans, geen sporen van vroegere inhoud 

(kunststof of staal) 

• Vloerbedekking. 
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Wel toegestaan maar niet herbruikbaar in grof huishoudelijk afval: 

• Isolatiematerialen 

• Rubber 

• Matrassen/bankstellen (max 5%) 

• Trespa 

• EPS (piepschuim) 

• Bielzen & tuinhout 

• Dakafval 

• Riet/stro 

• Samengestelde producten 

• Composieten 

• Polyester 

• Zachte kunststoffen ( worteldoek, zwembadfolie ). 

 

Niet toegestaan in grof huishoudelijk afval: 

• Asbestvezel houdend of daarop gelijkend materiaal 

• Gevaarlijk afval 

• Ontplofbare afvalstoffen 

• Radioactieve stoffen 

• Ziekenhuisafval 

• Brandend of smeulend afval 

• Giftige afvalstoffen 

• Accu’s en batterijen 

• Organisch afval 

• Luiers en incontinentiemateriaal 

• Kadavers, slachtafval en fecaliën 

• Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen. 

 

Steenachtig materiaal 

 

Beton, steen, tegels en keramische producten (mono stromen) of mengsels van 
beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijk fracties daarvan, 

die geen gevaarlijke stoffen bevatten. 

 

Specifieke voorwaarden: 

 

Algemeen 

Uitdrukkelijk niet toegestaan in steenachtig bouw- en sloopafval zijn asbest, 
asbestgelijkende producten, (teer houdend) asfalt, gips en gasbeton, klein 

chemisch afval en dakbedekkingsmaterialen. 

 

Gemengd puin 

• Maximaal 5% zand. 

• Maximaal 2% verontreinigingen met andere, niet steenachtige bestanddelen. 

 

 

 

 

 

Betonpuin 

• Zuiver betonpuin: maximaal 2% schoon zand. 

• Gemengd betonpuin: maximaal 5% gemengd puin en/of schoon zand 

(cumulatief). 

• Vervuild betonpuin: > 5% gemengd puin, schoon zand of niet steenachtige 

bestanddelen. 

 

Niet geaccepteerde verontreinigingen 

 

Hieronder valt onder andere steenachtig materiaal (puin) dat verontreinigd is 

met: 

• Asbestvezel houdend (of daarop gelijkend materiaal) teer-houdend asfalt 

• Gips, gasbeton 

• Roet 

• Straalgrid 

• Klein chemisch afval zoals bijv. kit, verf, oplosmiddelen etc. 

• Dakbedekkingsmaterialen; 

 

(gips, gasbeton, teerhoudend asfalt en dakbedekkingsmaterialen worden 
wel als monostroom geaccepteerd). 

 

(Niet teer-houdend) asfalt 

 

Asfalt/bitumineuze mengsels die geen koolteer bevatten.  

 

Specifieke voorwaarden: 

 

Algemeen 

Uitdrukkelijk niet toegestaan in niet teer-houdend asfalt zijn asbest, 
asbestgelijkende producten, chemicaliën en afvalstoffen zoals papier/karton, 

hout kunststoffen en restafval. 

 

Specifiek 

Minder dan 75 mg/kg PAK-(10)1 

Minder dan 5% grond 

Minder dan 5% zand 

 

Voorafgaande aan het aanbod moet de aard, samenstelling en het teer-
houdend aandeel van asfalt worden aangetoond met een analyserapport. 

Zonder analyserapport behandelt Renewi Westpoort B.V. het asfalt als teer-
houdend.  
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Hout 

 

Afvalhout: 

• A-kwaliteit hout (zuiver onbehandeld hout dat geen B-hout is, 

maximaal 10% geschilderd hout en voornamelijk pallets en 
balkhout). 

• A/B-kwaliteit hout (mix van minimaal 75% A-hout en restant B-hout, met 

maximaal 5% MDF en board en geen verduurzaamd hout) waarin 
onderstaande houtsoorten niet in voorkomen: 

- Kozijnen voorzien van loodmenie 

- Tuinhout 

- Bielzen 

- Schuttingen of verwante delen 

- Wei palen 

 

• B-kwaliteit hout, niet zijnde A-kwaliteit hout en geen C- kwaliteit hout. 

• C-kwaliteit hout: geïmpregneerd hout, zoals schuttinghout, bielzen en 
gewolmaniseerd / CCA hout. 

 

Grond (schoon) 

 

Zand en grond dat homogeen is en niet afkomstig is van een verdachte locatie. 

Verdachte locaties zijn onder meer tankstations, grond van olietanks, 

wasplaatsen en dergelijke. 

 

Wel toegestaan: 

• Visueel schone grond; 

• Visueel schoon zand; 

• Tuinaarde. 

 

Niet toegestaan: 

• Grond afkomstig van saneringen; 

• Boomstronken en/of stobben; 

• Bodemvreemd materiaal; 

• Chemische verontreinigingen. 

 

Kunststoffen 

 

Mix harde kunststoffen met < 5% vervuiling. 

 

Minimale afmeting 20 x 20 cm. 

Voorbeelden van wat deze stroom mag bevatten: 

• Kunststof buizen; 

• Bloemtrays; 

• Tuinstoelen; 

• Computerbehuizing; 

• Opslagbakken; 

• Jerrycans(gewassen); 

• Petflessen (zonder inhoud); 

• BC pallets (vloeistoftanks). 

 

Mix harde kunststoffen met > 5% vervuiling . 

 

Minimale afmeting 20 x 20 cm.  

Deze stroom mag bevatten: 

• Producten zoals bovenstaand, met een maximale vervuiling van 15% 

 

Mix harde PVC met > 5% vervuiling . 

 

Minimale afmeting 20 x 20 cm.  

Voorbeelden van wat deze stroom mag bevatten: 

 

Mix harde PVC met < 5% vervuiling. 

 

Minimale afmeting 10 cm. 

Voorbeelden van wat deze stroom mag bevatten: 

• Buizen; 

• Raamkozijnen zonder glas; 

• Schrootjes; 

• Kunststof rolluiken; 

• Profielen; 

• Kabelgoten; 

• Dakgoten; 

• Regenpijpen. 

 

Niet geaccepteerd als (onderdeel van) kunststoffen/PVC: 

(Deze opsomming is niet uitputtend)  

• Zachte PVC (flexibel); 

• Kunststof golfplaten; 

• Kalkaanhechting; 

• Flessen/flacons; 

• EPS piepschuim; 

• Tuinslang; 

• Met glasvezel versterkte producten; 

• Purschuim; 

• Gelamineerde producten; 

• Polyester; 

• Siliconen. 
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Overige afvalstoffen  

Dakafval 

 

Voor de acceptatie gelden de volgende criteria: 

 

Zuiver teervrij materiaal: 

• Taai materiaal; 

• Goed vrij te maken van grind; 

• Smelt niet bij temperatuurverhoging; 

• Zoete geur (niet indringend); 

• Toegepast vanaf 1975; 

• Moeilijk te snijden; 

• Veelal grote lappen zonder grind aangroei; 

• Losliggend, maar veelal vastgekleefd aan isolatie. 

 

Teer-houdend materiaal met composieten: 

• Bros, glimmend materiaal; 

• Vaak vervuild met grind; 

• Sterke, indringende geur; 

• Laag verwerkingspunt bij warmte; 

• Toegepast tot 1980; 

• Loskomend stof geeft irriterende huid; 

• Vaak grote gewichtstoename door aangegroeid grind; 

• Vaak losliggend van de ondergrond. 

 

Gips 

 

Gipsafval dat kan worden aangeboden zijn alle gipsblokken, farmacell- en 
gipsplaten met en zonder: 

• De papieren coating van de gipsplaten; 

• Behang; 

• Spijkers en schroeven; 

• Zakken met gipspoeder. 

 

Aandachtspunten gips: 

• Eventuele vervuiling van het materiaal dient te worden voorkomen; 

• Het gips dient droog te worden aangeleverd. 

 

Gipsafval dat voor meer dan 2% (gerekend in gewicht van het aantal 

ingeleverde tonnen afvalgips) bestaat uit andere stoffen dan gipsafval wordt 

beschouwd als bouw- en sloopafval. 

 

Groenafval 

 

Snoeihout en stronken: 

Deze stroom mag bevatten takken met een minimale diameter van 2 cm en 

stronken van bomen/struiken zonder aanhangend zand. 

 

Blad en gras: 

Deze stroom mag bevatten blad, gras en takken. 

Vlakglas 

 

Toegestaan: 

• Zuiver blank vlakglas, isolatieglas; 

• Diverse kleuren zuiver vlakglas; 

• Blank en gekleurd draad- en gelaagd glas; 

• Dubbel glas met aluminium strip tussen de glazen panelen; 

• Glas met folie tussen de glazen panelen; 

• Tuinders- of kassenglas; 

• Spiegelglas; 

• Gehard glas. 

 

Overige soorten zijn niet toegestaan. 
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Bijlage II: 

 

Terreinreglement Renewi Westpoort B.V. 

 

De meest actuele versie van het geldende terreinreglement is te 

downloaden via onze website . 


