
Algemene voorwaarden:

• U dient de bigbag zo te vullen dat deze sluitbaar is en maximaal 3 meter van de rijbaan geplaatst is.
• U mag de containers 10 cm boven de rand vullen.
• U bent als klant verantwoordelijk voor het afval dat niet in de bigbag of container thuishoort.
• Indien er zich ander afval in de container of bigbag bevindt of de container te hoog gevuld is, dan mag de chauffeur het inzamelmiddel weigeren. 

Extra transport- en of stortkosten kunnen dan in rekening worden gebracht.
• De container of bigbag blijft eigendom van de afvaldienstverlener.
• Plaatsing zal altijd in overleg met u plaatsvinden en u dient hierbij aanwezig te zijn.
• U mag de container na plaatsing niet meer zelf verplaatsen zonder toestemming van de afvaldienstverlener.
• Tussen de plaatsing en het ophalen van de container bent u verantwoordelijk voor eventuele schade in en aan de container.
• Het gebruik van de 1, 2, en 3 m3 containers is voor een periode van 3 dagen, daarna zal er een huurprijs van € 5,- p/d in rekening worden 
 gebracht, tenzij dit anders vooraf besproken en overeengekomen is.
• Het gebruik van de 6 m3 containers is voor een periode van 3 weken, daarna zal er een huurprijs van € 10,- p/w in rekening worden gebracht 

tenzij dit anders vooraf besproken en overeengekomen is.

Acceptatievoorwaarden:

BOUW- EN SLOOPAFVAL

Het onderstaande afval mag WEL in de bouw- en sloopafval container of bigbag:

• Het afval afkomstig van de badkamer, keuken, woonkamer, vloeren, muren en wanden.

Het onderstaande afval mag NIET in de bouw- en sloopafval container of bigbag:

• Chemische stoffen zoals: verfresten, spuitbussen, kitspuiten en dergelijke
• Schoorsteenpuin
• Dakleer en Dakgrind
• Asbesthoudend of Teerhoudend afval
• Roetresten
• Organisch afval
• Elektronische apparatuur (wit- en bruingoed)

GROENAFVAL

Het onderstaande afval mag WEL in een groenafvalcontainer of bigbag.

• Groenafval dat vrijkomt bij tuinieren dat composteerbaar is (ook na versnippering) zoals:
• Takken 
• Snoeihout
• Struiken

Het onderstaande afval mag NIET in een groenafvalcontainer of bigbag

Alles wat niet composteert zoals:
• Boomstronken
• Hout
• Papier
• Plastics
• Verpakkingen
• Puin
• Aanhangende vervuilde grond en zand
• Vervuild plantsoenafval
• IJzer

HOUTAFVAL

Het onderstaande mag WEL in een houtafvalcontainer of bigbag.

• Spaanplaat, Hardboard en Zachtboard
• Geplastificeerde houtsoorten
• Geperst hout
• Vezelplaat
• Geschilderd hout
• Deuren en kozijnen
• Meubilair (vrij van bekleding)

Het onderstaande mag NIET in een houtafvalcontainer of bigbag.

• Vezelplaat met cementspecie
• Geheel of gedeeltelijk verbrande materialen
• Geïmpregneerd hout en bielzen
• Chemisch verontreinigd hout
• Rotan meubelen
• Glas
• Grote metaal delen, Aluminium en Staal



PUINAFVAL

Het onderstaande mag WEL in een puinafvalcontainer of bigbag.

• Alle steenhoudende materialen afkomstig van gesloopt metselwerk
• Alle steenhoudende materialen afkomstig van Betonconstructies zonder verontreiniging

Het onderstaande mag NIET in een puinafvalcontainer of bigbag.

• Stucwerkpuin
• Gasbeton
• Asfaltbeton
• Gipsproducten
• Puin met roet of asbest
• Plastic 
• Papier
• Hout


