
Schoon kunststoffol ie (pvc-vr i j ) ,  text iel ,  bonte
fol ie en laminaatfol ie .

 
- Al leen in beperkte afmetingen
- Rejects op aanvraag

Mix van afvalstromen afkomstig van het dak
zoals dakleer .  isolat ie,  schoorsteenpuin en
dakgrind <5%.

 
Niet toegestaan:  asbest- en asbestgel i jkend
mater iaal .

Overwegend isolat iemater iaal :  EPS
(piepschuim/tempex) ,  steenwol,  glaswol en
dupanel .

 
Isolat iemater iaal  dient per soort  gescheiden
aangeboden te worden.

Mix van diverse bouwgerelateerde en
recyclebare afvalstromen.  

 
Maximaal 10% puin,  10% gips- & cellenbeton,
10% isolat iemater iaal ,  5% tapi j t  en 2% glas.

Transparante kleurloze fol ie .
 

Niet toegestaan:  landbouwfol ie,  kr impfol ie
uit  de fourage industr ie,  laminaatfol ie en
verontreiniging door st ickers,  bandjes,  papier
of ander mater iaal .

Gekleurde stretch-,  kr imp- en wikkelfol ie .
 

Niet toegestaan:  landbouwfol ie,  kr impfol ie
uit  de fourage industr ie,  laminaatfol ie en
verontreiniging door st ickers,  bandjes,  papier
of ander mater iaal .

Vertrouweli jk  papier en datadragers .
 

Niet toegestaan:  nat papier/karton en
verontreiniging door plast ic of  andere
mater ialen.

Zuiver vlakglas incl .  draadglas.  Enkel en
dubbelglas,  zowel blank als gekleurd.

 
Pantserglas al leen in overleg.

 
Niet toegestaan:  f lessenglas,  keramische
schalen en keramische kookplaten.

Alle papier- en kartonverpakkingen.
 

Niet toegestaan:  nat papier/karton,  archief  en
verontreiniging door plast ic of  andere
mater ialen.

A-hout :  Massief ,  onbehandeld en
onbeschi lderd hout (bi jv .  pal lets) .

 
B-hout :  Ongesorteerd,  verl i jmd, geverfd &
ongeverfd,  geperst  en geplast i f iceerd hout .
Plaatmater iaal  mag incl .  hang- en sluitwerk.

 
C-hout :  Verduurzaamd (geïmpregneerd)  en
gewolmaniseerd hout (bi jv .  bielzen) .

Al le asbesthoudende én asbestgel i jkende
mater ialen.  

 
Aanbieden in bigbags met asbest logo óf
dubbel verpakt in blanke fol ie op een pallet .

100% steenachtig mater iaal .  Schoon
baksteen-,  beton- en gemengd puin.  Max.  5%
grond of zand.  Max.  afmeting 70x70x20 cm. 

 
Niet toegestaan:  zeefresidu,  asfalt ,  g ips,
gasbeton en verontreiniging door bsa,
asbest(gel i jkende) of  andere mater ialen.

Snoeiafval  vr i j  van grond,  waaronder
snoeihout,  struiken,  blad,  houtsnippers (van
vers hout)  en houtschors .

 
Niet toegestaan:  stammen, wortels ,  zoden,
invasieve exoten (o .a .  Japanse duizendknoop) .

Folie blank

Folie gekleurd

Volumineus afval

Hoogcalorisch afval

Bouw- en sloopafval

Dak-, bouw-, en sloopafval

Puin

Asbest

Archief

Vlakglas

Groenafval

Papier en karton

Portaalcontainers

Afzetcontainers
10m³ open

P03m³ open

P09m³ gesloten

20m³ open

P10m³ open

P06m³ open

40m³ open

Groenlo 0544 47 40 40
Zutphen 0575 51 98 44

Hengelo (O) 074 242 05 41
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