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Wel toegestaan
Etensresten uit de keuken:
• Schillen en resten van groente, fruit en
aardappelen
• Jus en vet
• Kaaskorsten (zonder plastic)
• Vis- en vleesresten, inclusief botjes en visgraten
• Eierschalen
• Pitten, noten en doppen van noten
• Koffiefilters en koffiedik
• Theebladeren en theezakjes (geen plastic)
Tuin- en snoeiafval:
• Bladeren en gras
• Loof (beperkt)
• Stro
• Takken en grof hout (mits verhakseld)
• Klein snoeiafval en ander plantenmateriaal
• Snijbloemen
• Kamerplanten
• Kleine hoeveelheden potgrond (aan plant)

Let op
Maximaal 80 kg
Een GFT-container van 240 liter mag maximaal 80 kg
wegen. Let daarom op bij met name bij nat afval en
maak de container niet te zwaar. Wanneer de container te zwaar is kan de container kan niet worden geledigd. Biedt de container altijd met gesloten deksel
aan en duw het afval niet teveel aan om klemmen te
voorkomen.
Wanneer uw container om deze reden niet is geledigd, kunt u de container de volgende inzamelronde
weer aanbieden. Haal dan zelf een hoeveelheid afval
uit de container zodat het gewicht onder de 80 kg
blijft. U kunt het afval eventueel tijdelijk overhevelen
in zakken en het afval na de lediging weer in de container doen. Houd er s.v.p. rekening mee dat huisvuilzakken niet zijn toegestaan in het GFT-afval.
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Mest
Kolkenvuil en rioolslib
Klein chemisch afval (KCA) zoals batterijen,
verfresten en dergelijke
Destructieafval
As van de open haard en inhoud van de asbak
Vogelkooizand
Stofzuigerzakken en de inhoud daarvan
Luiers
Papier
Drankkartons
Glas
Keukenafval en etensresten afkomstig van internationaal opererende middelen van vervoer
Slootafval
Iepenhout, in verband met de mogelijke aanwezigheid van schimmels en iepenspintkevers
Niet organische materialen
Gevaarlijke en chemische afvalstoffen
Rottend materiaal
Geverfd, gelakt of geïmpregneerd hout
Verontreinigd groenafval
Overig afval
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Wanneer blijkt dat het materiaal in aard of
samenstelling afwijkt van bovenstaande
acceptatievoorwaarden, kunnen de voorwaarden en/of tarieven worden aangepast.
De ontdoener is verantwoordelijk voor het
aangeboden afval.
De container dient te worden aangeboden
met gesloten deksel (indien aanwezig).
Bedrijven hebben de verplichting om afval
zo goed mogelijk te scheiden.

045 5437150 (keuze 2)

bedrijvenservice@rd4.nl

