Container FOR-TRANS BVBA - acceptatie regels

NIET STORTEN

WEL STORTEN

SOORT

GROND- EN
STEENCONTAINER

ZUIVER STEENPUIN
CONTAINER

BOUWAFVAL CONTAINER
min 50% steenachtige
materalen

HOUTCONTAINER

GROENCONTAINER

GEMENGD AFVALCONTAINER max 200kg/m³

 onvervuilde grond
 zand
 tuinaarde
 steen
 beton
 gewapend beton
 natuursteen
 baksteen
 dakpannen

 recycleerbare materialen als
bakstenen
 natuurstenen
 beton
 cement (stabilize)
 metselwerk
 dakpannen
 stenen bloempotten ENKEL
RODE TERRACOTTA
 gewapend beton
 tegels

 bouw- en sloopafval
 steenpuin
 betonpuin
 grond min 50% andere
materialen bv, hout, folie,
papier, karton, …
 zand en steenstof
 aardewerk - kruiken
 grote betonblokken
 aarde en vergelijkbare zaken
 natuursteen (kasseien,
marmer, ...)
 glas

 alle hout zoals hardhout,
zachthout, vezelplaat,
mdf, spaanplaat,…
 houten meubelen vrij van
ander afval
 geschilderd hout, kozijnen
en deuren, vrij van glas
 sloophout
 hout met
spijkers/scharnieren
 zagerijresten
 boomstammen

 snoeiafval
 struiken al dan niet met
wortels, maximaal ontdaan
van grond/aarde
 gras
 boomstronken
 boomstammen
 tuinafval

 grofvuil zoals huisraad en meubilair
 materialen van kunststof, plastic en isolatie
 sloophout en afvalhout
 ferro en nonferro-materialen
 niet toxisch industrieel afval
 roofing max 20%
 karton en papier
 isomo
 koelkasten en vrieskasten
 autobanden

 boomstronken en
wortels
 vervuilde grond met
papier, plastiek, glas en
overig afval
 vervuilde grond door
olie of andere
vloeistoffen
 vervuild materiaal door
chemische producten
 vervuild afval door
asbest zoals
eternietplaten, …
 celbeton(ytong)
 gips en pleisterwerk

 hout
 papier en karton
 isolatie
 rubber
 restafval
 gipsplaten
 gevaarlijke en toxische
stoffen
 glas
 kunststof
 textiel, leder, …
 ytong (d.i. cellenbeton)
 asbest platen (eterniet)
 roofing
 Isolatie - gips en gyproc
 banden

 porselein
 ytong
 plaaster
 keramisch materiaal
 gyproc
 isolatiemateriaal
 verbrand hout
 asbest allerlei

 verbrand hout
 rot hout
 gedrenkt hout, chemisch
verduurzaamd hout, bielzen
 hout met aanhechting van
niet houten elementen zoals
stoelen met bekleding, …
 papier, kunststof,glas,
textiel, overig afval
 boomstronken
 asbest

 compost en keukenafval van
groenten en/of fruit
 vervuiling door steen,
plastiek, glas, en overig afval

 asbesthoudende materialen of
asbestgelijkende materialen
 gevaarlijk afval of chemisch afval
 accu’s
 zakken huisvuil
 grond
 verpotten zowel leeg als vol
 Steenpuin

