Algemene acceptatievoorwaarden voor containerdienst en directe aanvoer

1. De vergunning









Het is verplicht bij de lokale politie een aanvraag in te dienen voor het plaatsen van
een container op de openbare weg. ( Art. 78 van het KB van 1/12/75)
Containers moeten voorzien worden van de juiste signalisatie zoals omschreven in
art. 8 van het KB van 7/05/99 . Daarom voorzien we onze containers van het
verkeersbord D1 en een oranje signalisatielamp.
Graag bij het bestellen vermelden indien de container op de openbare weg komt te
staan. Dan voorzien wij hiervoor het nodige.
Toelating politie ten laste van de klant. De huurder verbindt zich ertoe alle
toepasselijke wetgevingen na te leven en staat in voor het bekomen van
machtigingen en vergunningen die noodzakelijk zijn voor het plaatsen en het gebruik
van de container. Alle boetes en heffingen in dit verband zijn ten laste van de
huurder- en die verhuurder hiervoor vrijwaart- en kunnen desgevallend door de
verhuurder op de huurder worden verhaald.
Verboden chemische en/of vloeibare afvalstoffen in de container te storten.
Containers met puin niet hoger dan zijkant bak laden en maximum 12 ton. Containers
met bouw- en sloopafval tot maximum 20 cm boven de rand.
Volgende materialen zijn absoluut verboden in onze containers :

• asbest
• giftige en gevaarlijke stoffen
• KGA (verven, vernissen, lakken,...)
• batterijen
• medisch afval
• dierlijk afval
• huishoudelijk afval
• autobanden
• PCB's
• niet limitatieve lijst

Asbesthoudende materialen mogen nooit gemengd worden tussen de andere afvalstoffen
en dienen steeds volledig gescheiden te worden aangeboden. Steeds verplicht om de asbest
te verpakken in speciale asbestzakken.
Bij twijfel aangaande de lading heeft onze chauffeur het recht om de lading te weigeren.
2. De lading van de container
Kosten (overladen, afladen, vervoersonkosten, boetes e.d.) welke ontstaan door het
overschrijden van het maximale gewicht zullen steeds doorgerekend worden aan de klant.
De klant is steeds verantwoordelijk voor het gewicht van de container.
3. Afmetingen en laadcapaciteit van onze containers :
12 m³ = maximum 12.000 kg
22 m³ = maximum 12.000 kg
32 m³ = maximum 12.000 kg
Containers met bouw-en sloopafval mogen maximaal 0.2 m (20 cm) boven de rand worden
geladen.
Containers met steenpuin mogen maximaal tot aan de rand worden gevuld.
4. Plaatsing container
De afstand tussen de parkeerverbodsborden dient minimaal 20 m te bedragen.
De containers worden geplaatst op een locatie aangeduid door de klant .
Bij het plaatsen van de container op verhardingen dient de klant rekening te houden met het
gewicht van de container wanneer hij geladen is.
Beschadigingen van voetpaden, wegen, kabels, leidingen, putten en groenzones vallen onder
de aansprakelijkheid van de klant.

Acceptatievoorwaarden zuiver puin
toegelaten
X verboden
 steenpuin
 Betonpuin (gewapend/ongewapend)
 dakpannen
 Tegels
 Natuursteen

 Zand en vervuilde grond
 Asfalt
 Stortafval (hout, plastiek, kunststoffen,
groenafval, metalen, cellenbeton,
gipsplaten,…)
 Asbest

Acceptatievoorwaarden onzuiver puin
toegelaten
X verboden
 steenpuin
 Betonpuin (gewapend/ongewapend)
 dakpannen
 Tegels
 Natuursteen
 Maximaal 10 % zandfractie

 Zand en vervuilde grond
 Asfalt
 Stortafval (hout, plastiek, kunststoffen,
groenafval, metalen, cellenbeton,
gipsplaten,…)
 Asbest

Acceptatievoorwaarden puin met zand
toegelaten
X verboden
 steenpuin
 Betonpuin (gewapend/ongewapend)
 dakpannen
 Tegels
 Natuursteen
 Maximaal 25 % zandfractie

 Zand en vervuilde grond
 Asfalt
 Stortafval (hout, plastiek, kunststoffen,
groenafval, metalen, cellenbeton,
gipsplaten,…)
 Asbest

Acceptatievoorwaarden afvalhout A
toegelaten
X verboden
 Planken en balken
 Resten van timmerhout
 Afbraakhout
 Paletten, kisten, kratten,…

 Treinbielzen
 Geïmpregneerd hout
 Bevuild hout (olie, teer, gevaarlijke
stoffen)
 Groenhout
 Aanklevende roofing

Acceptatievoorwaarden afvalhout B
toegelaten
X verboden
 Afbraakhout
 Sloophout
 Kabeltrommels
 Deuren en kasten
 Gebruikt bekistingshout
 Spaanplaten, multiplex, triplex en
vezelplaten

 Treinbielzen
 Geïmpregneerd hout
 Bevuild hout (olie, teer, gevaarlijke
stoffen)
 Groenhout
 Aanklevende roofing

Acceptatievoorwaarden afvalhout C
toegelaten
X verboden
 Treinbielzen
 Geïmpregneerd hout
 Bevuild hout
 Groenhout
 Rot hout

 Asbest
 Roofing
 Gevaarlijke stoffen

Acceptatievoorwaarden snoeiafval

toegelaten

X verboden

 Wortels
 Struiken en snoeiafval
 Kleine en grote bomen

 Graszoden
 Recycleerbare stoffen (papier en karton,
glas, bouw- en sloopafval, kunststoffen,
folie, rubber en aarde)
 Gevaarlijke afvalstoffen
 Verdacht en vervuilde grond

Acceptatievoorwaarden bouw- en sloopafval
toegelaten

X verboden

 Mengsel van bouw- en sloopafval (beton,
cement, metselwerk, bakstenen,
dakpannen, aardewerk, tegels,
natuursteen, …) en hout, bouwfolie en
metaal
 Beperkte hoeveelheid glas, roofing,
gyproc-platen, isolatie,
kalkproducten,…(max 1%)
 Container dient minimaal 50 % inert afval
te bevatten
 Maximum 50% aan niet inert afval
 isolatiematerialen : piepschuim, pur,
isolatieplaten,…
 glaswol
 rotswol

 Asbest
 Huishoudelijk afval
 Autobanden
 Accu’s en gevaarlijke stoffen (verven,
solventen, olie, bijtende stoffen,…)
 Teerhoudende producten
 Afval in gesloten vuilniszakken
 asbesthouden isolatiematerialen
 stortafval (asbest, gyproc, roofing,
kunststoffen, hout, groenafval, metalen,
gips, cellenbeton,…)
 gevaarlijke afvalstoffen

Acceptatievoorwaarden asbest
toegelaten
 Hechtgebonden asbestafval (golfplaten,
leien, buizen, bloembakken, dorpels,…)

X verboden
 Vrije asbest
 Andere afvalstoffen dan asbestcementhoudende materialen

Acceptatievoorwaarden glas
toegelaten
 Alle soorten vlak glas mogen door elkaar
aangeleverd worden
 Wit glas
 Gekleurd glas
 Draadglas
 Gelaagd glas
 Dubbel glas
 Spiegelglas
 Serreglas
 Vensterglas
 autoruiten

X verboden
 flessen
 hol glas
 loodglas
 pyrexglas, keramische kookplaten
 lampen en lampenkappen
 kathodestraalbuizen
 porselein, steen, keramiek
 vlak glas met kader

Acceptatievoorwaarden papier en karton
toegelaten
X verboden
 drukwerk
 kranten, tijdschriften, reclamedrukwerk
 karton
 papier

 vervuild papier of karton
 hout, strapbandjes, plastiek,…
 hygiënepapier (papieren handdoekjes,
servetten, zakdoeken,…)
 geplastificeerd of gelamineerd papier en
karton
 siliconepapier
 kartonnen kokers

