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Stroom

Brandbaar bedrijfsafval
Acceptatievoorwaarden
Als brandbaar bedrijfsafval wordt geaccepteerd:
Onder brandbaar bedrijfsafval vallen de diverse afvalstoffen, (niet zijnde klein gevaarlijk afval)
afkomstig uit de dienstverlenende sector (winkels, kantoren, inrichtingen e.d.) en industriële
sector, ook afkomstig uit het productieproces waarbij hout, metalen, kunststoffen, karton papier
en dergelijke worden gebruikt en de bij de productieprocessen afgekeurde grondstoffen,
emballagematerialen en ter verwerking aangeboden handelsgoederen, behoudens veegvuil,
drijfvuil en marktafval, en stoffen waarvan de vernietiging ambtshalve is voorgeschreven
(accijnsgoederen, justitiegoederen, waardepapieren). Afval dient steevast en lekvrij worden
aangeboden en geen stank en/of stofoverlast (zonder dat adequate maatregelen zijn getroffen)
geven tussen aanvoer en lossen op de verwerkingsinrichtingen. Max afmetingen 1200 x 500 x
500 mm met een s.g. gewicht van >100kg/m3.
Niet geaccepteerd worden:
• Giftige afvalstoffen;
• Stoffen die een hinderlijke reuk veroorzaken;
• Chemicaliën, afvalstoffen vallend onder het BAGA en overige stoffen die schade kunnen
opleveren aan de gezondheid van mens, dier of gewas;
• Asbesthoudend materiaal en op asbestgelijkende materialen, zoals m.n.
asbest vrije (golf)platen, Eterniet, etc.;
• Stoffen die schade kunnen opleveren aan de bodem;
• Ontplofbare afvalstoffen; Baterijen;
• Brandend of smeulend afval of stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen
ontwikkelen en/of ontbranden;
• Milieuhygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken afvalstoffen zoals specifiek
ziekenhuisafval;
• Radioactieve stoffen en stoffen die een ioniserende straling uitzenden en materialen die aan
een dergelijke straling zijn blootgesteld en waarvan verwacht kan worden, dat deze een
dergelijke straling kunnen uitzenden;
• Gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen en ander
verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directe controle mogelijk is;
• Autocarrosserieën of onderdelen daarvan en autowrakken en automotoronderdelen, die
olieresten en/of brandstof bevatten of kunnen bevatten;
• Autobanden;
• Gekookte etensresten (SWILL), vlees- en visafval, kadavers, slachtafval en fecaliën;
• Stoffen waarvoor een alternatieve verwerkings- c.q. hergebruikverplichting is vastgesteld.
Zoals hout, papier etc. Deze stromen worden alleen geaccepteerd in mengvrachten indien
deze zich in een omvang bevinden die voor bedrijfsafvalstoffen gebruikelijk is;
• Stoffen die gereinigd kunnen worden;
• Zand, steen en (beton-)puin;
• Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen;
• Stof-overlast veroorzakende en stuivende afvalstoffen;
• Grote massieve, niet-brandbare stoffen;
• Samengebundelde stoffen, zoals balen papier, folie en kunststoffen.
• Witgoed (koelkasten, vriezers, etc.);
• Matrassen.
Definitieve acceptatie vindt plaats bij de eindverwerker!

