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OMSCHRIJVING AFVALSTOF   UITVOERING ACCEPTATIE 
Asbest       - weigeren 
Autowrakken      - weigeren 
Banden afkomstig van personenauto's  - weigeren 
Banden afkomstig van vrachtauto's, tractors etc. - weigeren 
Batterijen (huishoudelijke toepassing)  - moeten apart aangeboden worden 
Betonresten (schoon) /Bitumen   - weigeren 
Brandkasten      -  weigeren 
Condensatoren (groot, gevuld met olie)  - weigeren 
Emulsies aan draaisels    - vochtaftrek na analyse 
Gesloten voorwerpen in gereed product  -  aftrek €  150,-- per stuk 
(en worden niet retour gegeven) 
Navulbare gasflessen (zowel open als dicht)  -  aftrek €  150,-- per stuk 
(flessen worden niet retour gegeven) 
Glasresten, grond- of zand, hout resten  - vuilaftrek + vuilbelasting  
Isolatiemateriaal     - weigeren  
Koelkasten      -  weigeren 
Kunststoffen                    - vuilaftrek + vuilbelasting  
Li-ion batterijen industrieel     - moeten apart aangeboden worden 

volgens ADR klasse 9 
Lood-accu’s (starters & tractie)   - moeten apart aangeboden worden 

volgens ADR klasse 8 
NiCd batterijen industrieel (zonder/met loog)  - moeten apart aangeboden worden 

volgens ADR klasse 8 
NiMh batterijen industrieel (hybride toepassing) - moeten apart aangeboden worden 

volgens ADR klasse 8 
Ontvetters      - weigeren = gevaarlijk afval 
Puin schoon      - weigeren  
Puin verontreinigd     - weigeren  
Radioactief materiaal     - opvolgen van regeling detectie 

radioactief schroot 
Smeermiddelen, oliën & vetten   - weigeren  
Stankverwekkend materiaal    - weigeren (stankklachten!!) 
Tanks       - weigeren 
Transformatoren     - olievrij; anders weigeren  
Vuilaftrek / vuilbelasting voormateriaal en   - € 250,-- per ton 
gereed materiaal 
Vuilaftrek/vuilbelasting gereed materiaal  - Tot 3 % aftrek € 250,-- per ton 
                    Boven 3 % weigeren 
Oversized in gereed materiaal   - knipijzer of brandijzerprijs minus 

sorteerkosten (€ 10,00 per ton). 
Vaten (open, leeg en schoon)   - accepteren 
Vaten (verontreinigd)     - weigeren = meestal gevaarlijk afval 
Verfblikken (vast / vloeibaar)    - weigeren = gevaarlijk afval 
Verfblikken (schraap leeg)    - accepteren 
Verpakkingsmaterialen    - teruggeven of  vuilaftrek + 

vuilbelasting 
Voedingsmiddelen resten    - weigeren (stank + ongedierte!) 
 


