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Op al onze aanbiedingen en verkopen van bulkmateriaal voor beton-, wegen-, rail-, en utiliteitsbouw zijn de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse vereniging van Grint en 
Zandhandelaren NVLB, zoals die op 29 juni 2009 onder nummer 54/2009 ter griffe van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam gedeponeerd zijn, van toepassing. Op het vervoer van de 
afvalstoffen over de weg zijn van toepassing de algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, gedeponeerd door de Stichting Vervoeradres ter griffie van de 
arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam op 25 februari 1993, de laatste versie. Op verzoek worden deze algemene voorwaarden toegestuurd.  

 

 

 Acceptatievoorwaarden Sloophout 

 

Toegestaan: 

 Ongeverfd en onbehandeld hout ( balken, pallets, afkorthout ) 

 Geschilderd hout, kozijnen of deuren 

 Spaanplaat 

 Vezelplaat 

 Meubels van hout (Vrij van bekleding en vervuiling) 

 Geperst hout 

 Geplastificeerd hout 

 

  

Niet toegestaan:  

 
 Gevaarlijk (chemisch) afval 

 Asbest of asbestgelijkend (o.a. asbestvrije golfplaten, etherniet, etc) materiaal  

 Bouw- en sloopafval 

 C – Hout ( geïmpregneerd hout, bielzen, verduurzaamd hout, gewolmaniseerd hout )  

 Verbrand hout  

 Verrot, vermolmd of beschimmeld hout 

 Snoeihout 

 Hardboard + zachtboard 
 Houtwolcementplaat 

 Dukdalfhout 

 Verontreinigd hout: o.a. glas, kunststof, metalen, golfplaten, zand/grond, puin, textiel, dakbedekking, groen. 

 

 

 

***Mochten er in een vracht niet toegelaten afvalstoffen bevinden, dan zal de vracht geweigerd worden. Indien na het storten blijkt 

dat er niet toegestane afvalstoffen in de container/vracht aanwezig zijn zullen ook hiervan de kosten worden doorberekend. *** 
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Op al onze aanbiedingen en verkopen van bulkmateriaal voor beton-, wegen-, rail-, en utiliteitsbouw zijn de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse vereniging van Grint en 
Zandhandelaren NVLB, zoals die op 29 juni 2009 onder nummer 54/2009 ter griffe van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam gedeponeerd zijn, van toepassing. Op het vervoer van de 
afvalstoffen over de weg zijn van toepassing de algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, gedeponeerd door de Stichting Vervoeradres ter griffie van de 
arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam op 25 februari 1993, de laatste versie. Op verzoek worden deze algemene voorwaarden toegestuurd.  

 

Acceptatievoorwaarden Tuinhout 

 

Toegestaan: 

 Geïmpregneerd hout 

 Spoorbiels 

 Hardhout ( dukdalf hout ) 

 Verduurzaamd hout 

 Gewolmaniseerd hout 

 

  

Niet toegestaan:  

 
 Gevaarlijk (chemisch) afval 

 Asbest of asbestgelijkend (o.a. asbestvrije golfplaten, etherniet, etc) materiaal  

 Bouw- en sloopafval 

 A + B - hout 

 Trespa 

 Verbrand hout  

 Vezelplaat 

 Snoeihout 

 Verontreinigd hout: o.a. glas, kunststof, metalen, golfplaten, zand/grond, puin, textiel, dakbedekking, groen.  

 

 

 

 

 

 

***Mochten er in een vracht niet toegelaten afvalstoffen bevinden, dan zal de vracht geweigerd worden. Indien na het storten blijkt 

dat er niet toegestane afvalstoffen in de container/vracht aanwezig zijn zullen ook hiervan de kosten worden doorberekend. *** 
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Op al onze aanbiedingen en verkopen van bulkmateriaal voor beton-, wegen-, rail-, en utiliteitsbouw zijn de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse vereniging van Grint en 
Zandhandelaren NVLB, zoals die op 29 juni 2009 onder nummer 54/2009 ter griffe van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam gedeponeerd zijn, van toepassing. Op het vervoer van de 
afvalstoffen over de weg zijn van toepassing de algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, gedeponeerd door de Stichting Vervoeradres ter griffie van de 
arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam op 25 februari 1993, de laatste versie. Op verzoek worden deze algemene voorwaarden toegestuurd.  

 

Acceptatievoorwaarden Bouw- en Sloopafval 

 

Toegestaan: 

 Puin 

 Kunststoffen 

 Folie 

 Papier 

 Karton 

 Metalen 

 A + B Hout 

 C-Hout 

 Gipsblokken (Gasbeton) of gipsplaten 

 Restanten bouwmaterialen 

 Tapijt 

 Maximaal 5 % glas 

 Maximaal 15 % isolatiemateriaal 

 Maximaal 5 % dakleer  

  

Niet toegestaan:  

 
 Gevaarlijk (chemisch) afval 

 Asbest of asbestgelijkend (o.a. asbestvrije golfplaten, etherniet, etc) materiaal  

 Huisvuil 

 Banden 

 Organisch afval (Groenafval) 

 Wit- en bruingoed (Koelkasten e.d. Elektrische apparaten)  

 Meer dan 5 % glas 

 Meer dan 15 % isolatiemateriaal 

 Meer dan 5 % dakleer 

 Overige afvalstoffen: o.a. grond, groenafval, stobben, (teerhoudend) asfalt.   

 

***Mochten er in een vracht niet toegelaten afvalstoffen bevinden, dan zal de vracht geweigerd worden. Indien na het storten blijkt 

dat er niet toegestane afvalstoffen in de container/vracht aanwezig zijn zullen ook hiervan de kosten worden doorberekend. *** 
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Op al onze aanbiedingen en verkopen van bulkmateriaal voor beton-, wegen-, rail-, en utiliteitsbouw zijn de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse vereniging van Grint en 
Zandhandelaren NVLB, zoals die op 29 juni 2009 onder nummer 54/2009 ter griffe van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam gedeponeerd zijn, van toepassing. Op het vervoer van de 
afvalstoffen over de weg zijn van toepassing de algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, gedeponeerd door de Stichting Vervoeradres ter griffie van de 
arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam op 25 februari 1993, de laatste versie. Op verzoek worden deze algemene voorwaarden toegestuurd.  

 

  Acceptatievoorwaarden Puin 

 

Toegestaan: 

 Steenachtig materiaal zoals beton, metselwerk, klinkers, natuursteen, keramisch materiaal, kalkzandsteen. 

 Maximaal 5% grond/zand 

 Maximale afmetingen 50 x 50 cm ( Afmetingen groter dan 50 x 50 cm prijs op aanvraag ) 

 

  

Niet toegestaan: 

 Gevaarlijk (chemisch) afval 

 Asbest of asbestgelijkend (o.a. asbestvrije golfplaten, etherniet, etc) materiaal  

 Teer houdend asfaltpuin 

 Dakleer en dakgrind 

 Huisvuil 

 Gipsblokken (Gasbeton) of gipsplaten 

 Verontreinigde grond 

 Minerale oliën 

 Puin- beton afval dat afkomstig is van verdachte locaties zoals tankstations, schoorstenen e.d. 

 Puin in stukken groter dan 50 x 50 cm ( Prijs op aanvraag ) 

 Overige afvalstoffen zoals plastic, papier, hout, pvc, e.d. 

 

 

 

 

 

 

***Mochten er in een vracht niet toegelaten afvalstoffen bevinden, dan zal de vracht geweigerd worden. Indien na het storten blijkt 

dat er niet toegestane afvalstoffen in de container/vracht aanwezig zijn zullen ook hiervan de kosten worden doorberekend. *** 
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Op al onze aanbiedingen en verkopen van bulkmateriaal voor beton-, wegen-, rail-, en utiliteitsbouw zijn de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse vereniging van Grint en 
Zandhandelaren NVLB, zoals die op 29 juni 2009 onder nummer 54/2009 ter griffe van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam gedeponeerd zijn, van toepassing. Op het vervoer van de 
afvalstoffen over de weg zijn van toepassing de algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, gedeponeerd door de Stichting Vervoeradres ter griffie van de 
arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam op 25 februari 1993, de laatste versie. Op verzoek worden deze algemene voorwaarden toegestuurd.  

 

    Acceptatievoorwaarden Groenafval 

 

Toegestaan: 

 Takken 

 Stobben < 50cm     (Groter dan 50cm geeft meerprijs) 

 Struiken 

 Houtsnippers   

 Houtschors  

 Bladeren, gras, bloemen 

 Groente en fruit resten 

 Maximaal 15 % grond/zand 

  

Niet toegestaan:  

 
 Gevaarlijk (chemisch) afval 

 Asbest of asbestgelijkend (o.a. asbestvrije golfplaten, etherniet, etc) materiaal  

 Bouw- en sloopafval 

 Huisvuil 

 Meer dan 15 % grond/zand 

 Verontreinigde grond 

 Verpakkingsafval 

 A + B hout 

 C - hout 

 Mest 

 Stobben > 50 cm 

 Overige afvalstoffen: o.a. puin, hout, asfalt, banden, glas, papier, kunststof.  

 

 

 

***Mochten er in een vracht niet toegelaten afvalstoffen bevinden, dan zal de vracht geweigerd worden. Indien na het storten blijkt 

dat er niet toegestane afvalstoffen in de container/vracht aanwezig zijn zullen ook hiervan de kosten worden doorberekend. *** 
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Op al onze aanbiedingen en verkopen van bulkmateriaal voor beton-, wegen-, rail-, en utiliteitsbouw zijn de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse vereniging van Grint en 
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Acceptatievoorwaarden Grond 

 

Toegestaan: 

 Grond van een niet verdachte locatie 

 Grond van een verdachte locatie alleen met analyses 

 Maximaal 10 % bodemvreemd materiaal (Puin, wortels, plastic, hout, zoden ed) 

 

  

Niet toegestaan:  

 
 Gevaarlijk (chemisch) afval 

 Asbest of asbestgelijkend (o.a. asbestvrije golfplaten, etherniet, etc) materiaal  

 Bouw- en sloopafval 

 Groenafval 

 Chemisch verontreinigde grond 

 Meer dan 10 % bodemvreemd materiaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Mochten er in een vracht niet toegelaten afvalstoffen bevinden, dan zal de vracht geweigerd worden. Indien na het storten blijkt 

dat er niet toegestane afvalstoffen in de container/vracht aanwezig zijn zullen ook hiervan de kosten worden doorberekend. *** 
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Acceptatievoorwaarden Grofvuil 

 

Toegestaan: 

 Puin 

 Huisraad 

 Kunststoffen 

 Folie 

 Papier 

 Karton 

 Metalen 

 Hout 

 Tapijt 

 Maximaal 5 % glas 

 Maximaal 15 % isolatiemateriaal 

 Maximaal 5 % dakleer 

  

Niet toegestaan:  

 
 Gevaarlijk (chemisch) afval 

 Asbest of asbestgelijkend (o.a. asbestvrije golfplaten, etherniet, etc) materiaal  

 Huisvuil 

 Banden  

 Organisch Afval (Groenafval) 

 Wit- en bruingoed (koelkasten, elektrische apparaten, e.d.) 

 Meer dan 5% glas 

 Meer dan 15 % isolatiemateriaal (prijs op aanvraag ) 

 Meer dan 5 % dakleer 

 Overige afvalstoffen: o.a. grond, groenafval, stobben, (teerhoudend) asfalt. 

 

 

***Mochten er in een vracht niet toegelaten afvalstoffen bevinden, dan zal de vracht geweigerd worden. Indien na het storten blijkt 

dat er niet toegestane afvalstoffen in de container/vracht aanwezig zijn zullen ook hiervan de kosten worden doorberekend. *** 
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Op al onze aanbiedingen en verkopen van bulkmateriaal voor beton-, wegen-, rail-, en utiliteitsbouw zijn de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse vereniging van Grint en 
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Acceptatievoorwaarden Dakafval 

 

Toegestaan: 

Sloopafval verontreinigd met teer en/of bitumen waaronder: 

 Dakgrind 

 Dakleer 

 < 20% hout 

 < 20 % overig sloopafval 

 

  

      Niet toegestaan:  

 
 Gevaarlijk (chemisch) afval 

 Asbest of asbestgelijkend (o.a. asbestvrije golfplaten, etherniet, etc) materiaal  

 > 20 % bouw- en sloopafval 

 > 20 % hout 

 Huisvuil 

 Elektrische apparaten 

 Overige afvalstoffen: o.a. puin, asfalt, banden, glas, papier, kunststof 

 

 

 

 

 

 

 

***Mochten er in een vracht niet toegelaten afvalstoffen bevinden, dan zal de vracht geweigerd worden. Indien na het storten blijkt 

dat er niet toegestane afvalstoffen in de container/vracht aanwezig zijn zullen ook hiervan de kosten worden doorberekend. *** 
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