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1

Hout afval

Hierin onderscheiden we 3 soorten:


A-Hout: blank onverlijmd, massief hout (geen hardhout of pallets), ongeverfd, onbehandeld, zonder materiaal.



B-Hout: alle houtmaterialen, al dan niet voorzien van hang- en sluitwerk (geverfd en ongeverfd). B.v. hardboard,
zachtboard, spaanplaat, vezelplaat, multiplex, geplastificeerde houtsoorten.



C-Hout: geimpregneerde houtsoorten (o.a. bielzen en tuinhout)

2

Puin

Onder puin valt:


metsel- en betonpuin



betonresten en straatwerk



uitgehard metselbeton en specieresten



wand- en vloertegels



dakpannen
Wat mag er niet in:



Schoorsteen puin



Gips



Giboblokken



Gipsplaat



Gasbeton



Asfalt



Papier



Hout



Plastic



Isolatie materiaal



Puinzakken



Asbesthoudend materiaal



Autobanden

Pagina 2 van 5

3

Grond

Zowel bedrijven als particulieren kunnen hun grond bij ons afstorten. U kunt ervoor kiezen dit zelf bij ons te brengen, maar u
kunt ook een container bij ons huren.
Wat mag er gestort worden:


Zand



Aarde



Grond



Klei



Kort gemaaide graszoden
Wat mag er niet gestort worden:



Verontreinigde/vervuilde grond



Grond vermengd met andere materialen

4

Glasafval

REMONDIS Enkhuizen verhuurt containers, speciaal voor glas. Deze worden tijdens de vaste ronde geleegd. Uiteraard kunt
u uw glas ook zelf komen afstorten bij ons.
Wat mag er wel in:


Enkel blank vlakglas



Enkel gekleurd vlakglas



Dubbel glas met aluminium strip tussen de glazen panelen



Draad glas



Gelaagd glas + glas met folie tussen de glazen panelen



Tuinders- of kassenglas



Spiegelglas



Gehard glas
Wat mag er niet in:



Ovenschalen



Magnetronschalen



Pannendeksels



Kookplaten



Koffie- en theekannen



Glazen vazen



Kachelruitjes



Flessenglas



Glazen bekers



Autoruiten
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5

Bedrijfsafval

Onder bedrijfsafval, verstaan we afval dat naar aard en samenstelling overeenkomt met huishoudelijk afval.
Heeft u zeer regelmatig bedrijfsafval, kunt u gebruik maken van ons aanbod in rolcontainers. Is uw hoeveelheid bedrijfsafval
echter groot, of slechts incidenteel, kunt u kiezen voor een bouwcontainer.
Wat mag er niet in:


puin



hout



glas



zand/grond



asbesthoudend afval

6

Agrarisch afval

Onder agrarisch afval wordt afval verstaan dat vrijkomt van land- en tuinbouwbedrijven bij de agrarische bedrijfsvoering. Het
bestaat voornamelijk uit kwekerijafval en productafval.
Voorbeelden van agrarisch afval:


plantenresten



stekafval



bladafval



bloemen



planten



paprikaloof



aardbeienplanten



stro
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7

Papier

Wanneer u geregeld oud papier wilt afstorten, kunt u bij ons een rolcontainer huren en daar uw oud papier in verzamelen. Wij
hebben wekelijks een papierronde, waarbij uw container desgewenst kan worden geleegd.

8

Overige afvalstoffen

Naast de genoemde afvalsoorten, nemen wij ook vele andere soorten afval in. Bijvoorbeeld:
- Isolatiemateriaal/Tempex
- Folie
- Dakafval
- Harde kunststof
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