DEFINITIES AFVALSTOFFEN
Onder recyclebaar bouw- en sloopafval verstaan we diverse afvalsoorten afkomstig van bouw-, renovatie-, of onderhoudsactiviteiten wat geen zand/grond (10%), dakafval, gevaarlijk afval, kitkokers, verfblikken, purschuimbussen, asbest
houdende/asbest gelijkende stoffen en eterniet bevat.
Onder niet-recyclebaar bouw- en sloopafval verstaan we vervuild hout, vervuild puin, niet-recyclebaar papier/karton, plastic
folies, kunststoffen, isolatiemateriaal, bielzen, verduurzaamd hout, onsorteerbaar afval (door aanhangende vervuiling of te
kleine delen), bedrijfsafval (gelijkend aan huishoudelijk afval, bijv. keetafval) en dakbedekking.
Onder schoon puin verstaan we alleen steenachtig materiaal zoals bakstenen, tegels, plavuizen, beton- en betonresten wat
geen gips, grind, zand/grond (10%), gevaarlijk afval, asbest, eterniet en ander afval bevat.
Onder hout A-kwaliteit verstaan we puur hout zoals planken, steigerdelen en balken wat niet gemengd is met plaatmaterialen,
deuren, geïmpregneerd hout, gewolmaniseerd hout, bielzen, snoeihout, verrot hout, niet geverfd is en geen gevaarlijk en ander
afval bevat.
Onder hout B-kwaliteit verstaan we gemengd hout wat niet gemengd is met geïmpregneerd hout, gewolmaniseerd hout,
bielzen, trespa, snoeihout en geen gevaarlijk afval en ander afval bevat.
Onder niet-herbruikbaar hout verstaan we diverse soorten hout die niet hergebruikt kunnen worden zoals geïmpregneerd
hout, gewolmaniseerd hout, gecreosoteerd hout, bielzen.
Onder dakafval verstaan we o.a. dakgrind, dakleer (bitumen/mastiek), en samengesteld dakafval wat geen gevaarlijk afval,
asbest houdende/asbest gelijkende stoffen bevat. Samengesteld dakafval kan bestaan uit bitumen of teerhoudend dakleer
gecontamineerd met b.v. hout, steen of andere materialen van een dakconstructie. EPDM en daken gecontamineerd met riet,
vallen niet onder deze noemer maar onder niet recyclebaar bouw- en sloopafval. Isolatiemateriaal is tot 15% toegestaan. Bij
meer dan 15% isolatie gelden aangepaste voorwaarden.
Schoon dakgrind mag niet vervuild zijn met dakleer of samengesteld dakafval, zand/grond, ander afval en gevaarlijk afval.
Onder grond verstaan we puur grond afkomstig uit afgravingen van tuin, funderingen etc. dat niet vervuild is met ander afval
zoals puin(groter dan 50 x 50 x 50 cm), hout en plastic of gevaarlijk/asbesthoudend afval.
Onder brandbaar bedrijfsafval verstaan we het restafval wat geen gevaarlijk afval en geen grof afval, zoals hout en steen,
bevat.
Onder papier/karton verstaan we o.a. papier, karton, kranten, tijdschriften, folders etc. niet vervuild met gevaarlijk afval en
ander afval zoals bijvoorbeeld piepschuim of folie.
Onder gemengd vlakglas verstaan we alle soorten vlakglas gemengd, bijvoorbeeld float, thermopane, gekleurd, gelaagd ect.
Door elkaar aangeleverd wat geen Puin, steen, zand, aarde, plastic, hout, microwave, ovenglas of flessenglas bevat.
Onder flessenglas verstaan we (zoveel mogelijk hele,) flessen en potten van diverse kleuren (wit, groen, bruin glas). Geen
vlakglas, geen steen, keramiek, porseleinachtige materialen en niet vervuild met papier, plastics, metalen, blikjes,
injectienaalden of gevaarlijke stoffen.
Onder asbesthoudende stoffen verstaan we o.a. asbesthoudend materiaal zoals golfplaten, asbest cementbuizen,
asbestplaten etc. dat niet vervuild is met gevaarlijk/chemisch afval en ander afval zoals hout, puin en plastic.
Onder groenafval verstaan we onder andere snoeiafval, takken, struiken, boomstronken (stobben/broeken) e.d. Maar ook
graszoden, hooi, en slootvuil zolang het niet vervuild is met plastic, bagger en andere materialen. Daarnaast het “natte”
groenafval zoals groente, fruit, tuindersafval.
Asfalt kan teerhoudend of niet-teerhoudend zijn. Het teerhoudende materiaal zit in de lijmlaag of plaklaag die gebruikt is om het
asfalt op de weg aan te brengen. Of het teerhoudend is of niet, is afhankelijk van hoe oud het asfalt is.
Onder metaal verstaan we alle ferro en non-ferro metalen. Ferro metalen (magnetisch) zijn metalen die aan een magneet
blijven hangen en bestaan o.a.. uit zwaar metaal zoals ijzeren balken of klein metaal (gruis) zoals blikjes en kleine stukjes
metaal. Non-ferro metalen zijn niet magnetisch en bestaan o.a. uit aluminium, zink, koper en lood.
Onder banden verstaan we diverse soorten banden zoals autobanden, vrachtwagenbanden, heftruckbanden, tractorbanden en
shovelbanden.
Onder wit/bruingoed verstaan we afgedankte, elektrische apparatuur zoals, koel/vriesapparatuur, pc’s en dergelijke.
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