
Van Leendert Transport B.V.

Ooijenseweg 14

5871 CA Broekhuizenvorst

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schades aangebracht aan verhardingen.

Algemene acceptatiecriteria.

De acceptant, dus de be- of verwerkingsinrichting, 

bepaalt in welke afvalcategorie het aangeboden afval wordt ingedeeld.

Voor matrassen en autobanden wordt een toeslag gerekend: informeer hiervoor op 077-3209700.

Aan de bewerkingsinrichtingen zal verontreinigd afval worden geweigerd. Hieronder vallen onder andere:

-  asbestverdachte materialen

-  ernstige verontreinigingen met roet

-  klein chemisch afval (o.a. kit, verf, oplosmiddelen)

-  minerale olie

-  gevaarlijke afvalstoffen

-  al het andere afval wat verontreinigd is met één van de bovengenoemde stoffen

Deze stoffen mogen niet voorkomen.

In twijfelgevallen worden monsters genomen die zullen worden onderzocht op verontreinigingen.

De kosten van het onderzoek zullen worden doorberekend aan de aanbieder.

In afwachting van de uitslag van het onderzoek mag het materiaal niet gestort worden.

Bij twijfel verzoeken wij u om contact met ons op te nemen!

Hieronder staat een opsomming van de meest voorkomende gevaarlijke afvalstoffen, 

die niet in het afval voor mogen komen:

-  Accu’s

-  Asbesthoudend afval / asbestgelijkend materiaal

-  Batterijen

-  Coatings

-  Lakken

-  Lijm- en harsmiddelen

-  Condensatoren

-  Weerstanden

-  Smoorspoelen

-  Verontreinigde grond

-  Kwikhoudende thermometers

-  Lampen, tl-buizen, halogeenlampen, kwikdamplampen, natriumlampen

-  Loodhoudend materiaal bijv. pijpen en daklood

-  Afgewerkte olie en vetten en onderdelen waarin zich deze bevinden

-  Ontplofbare voorwerpen en met ontplofbare stoffen geladen voorwerpen 

-  PUR schuimbussen

-  Verontreinigde poetsdoeken

-  Teerrestanten

-  Transformatoren

-  Verf- en verfafbijtrestanten

-  Verpakkingsmaterialen verontreinigd en niet leeg

-  Zoutzuur, amoniakoplossing, soldeervloeimiddel, carboleum, primer

-  Brandend smeulend of verbrand afval

-  Elektrisch of elektronisch apparatuur

-  Straat- en kolkvuil

-  Ioniserende stralen uitzendende stoffen

-  Kadavers of gedeelten daarvan, slachtafval, fecaliën en andere onder de regeling 

      van de destructiewet vallende stoffen

-  Pathologisch afval

-  Reuk- of stank verspreidende stoffen

-  Verpakkingsmateriaal: gesloten, geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, blikken, drums, bussen,

      zakken en ander verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directie controle mogelijk is

-  Ziekenhuisafval infectieus en overig besmet afval

De container maximaal 20 cm boven de rand beladen !

Telefoon  077 - 320 97 00

info@vanleendertbv.nl
www.vanleendertbv.nl



PRODUKTSPECIFIEKE ACCEPTATIEVOORWAARDEN

SCHOON STEENPUIN / BETONPUIN

TOEGESTAAN AFVAL:

betonresten (uitgehard), schoonmetsel- en betonpuin, dakpannen, harde steensoorten, tegels, natuurstenen,

keramische producten(wasbak, toilet), bakstenen, straatstenen, trottoirbanden, trottoirtegels, kalkzandstenen.

UITGESLOTEN AFVAL:

gasbeton, cellenbeton, lichtbeton, bitumen, asfalt, hoogovenslakken, 

overig bouw- en sloopafval zoals: hout, plastic, papier, pvc, teerhoudend asfalt, gips, los stucwerk, gipsplaten e.d. 

SORTEERBAAR BOUW- EN SLOOPAFVAL

TOEGESTAAN AFVAL:

Recyclebaar afval: (minder dan 20% aanwezig)

steenpuin, gasbeton, metalen, grond, schoon papier/karton, asfalt, dakleer, schone folies, 

kunststof gevelelementen en leidingsystemen, A-hout, B-hout

Niet recyclebaar afval:

vervuild plastic, vervuild papier/karton, vervuild glas, huisvuil, meubilair, gipsplaten, gipsblokken, los stucwerk

hout: niet zijnde A-hout of B-hout, textiel, rubber, vloerbedekking

UITGESLOTEN AFVAL:

matrassen, autobanden, wit- en bruingoed, asbest en zogenaamde "asbestvrije" materialen 

grote hoeveelheden worteldoek

B-HOUT 

TOEGESTAAN AFVAL:

verlijmd of geverfd hout, spaanplaat, geperst hout, hout met licht ijzer, triplex, pallets, houten meubels,

kabelrollen met ijzer, hout dat in water heeft gestaan, hout met non-ferro bevestigingsdelen,

gelamineerd hout e.d.

UITGESLOTEN AFVAL:

overig bouw- en sloopafval, snoeihout, vers hout, kliklaminaat, geïmpregneerd of geplastificeerd hout, bielzen

C-HOUT

TOEGESTAAN AFVAL:

B-hout, geïmpregneerd hout (bijv. schuttinghout), gecarbolineumd hout (bijv. bielzen)

UITGESLOTEN AFVAL:

overig bouw- en sloopafval, snoeihout, vers hout, geplastificeerd hout

RESTAFVAL

TOEGESTAAN AFVAL:

Recyclebaar afval:  (minder dan 20 % aanwezig)

steenpuin, gasbeton, metalen, grond, schoon papier/karton, asfalt, dakleer, schone folies, 

kunststof gevelelementen en leidingsystemen, A-hout, B-hout

Niet recyclebaar afval

vervuild plastic, vervuild papier/karton, vervuild glas, huisvuil, meubilair, gipsplaten, gipsblokken, los stucwerk

hout: niet zijnde A-hout of B-hout, textiel, rubber, vloerbedekking

UITGESLOTEN AFVAL:

matrassen, autobanden, wit- en bruingoed, asbest en zogenaamde "asbestvrije" materialen 

grote hoeveelheden worteldoek

TUINAFVAL (GEEN GROND en GRASZODEN!)

TOEGESTAAN AFVAL:

groenafval ter compostering, bladafval, alle snoeihout Ø < 10 cm

UITGESLOTEN AFVAL:

overig bouw- en sloopafval, bermgras, boomstobben, afval uit sloten en riolen, kolkenslib, swill, haren, 

absortiekorrels, stofzuigerzakken, schone grond, graszoden

ZAND

TOEGESTAAN AFVAL:

100 % schone zand (vrij van verontreinigingen)

UITGESLOTEN AFVAL:

graszoden, bermgras, snoeihout, boomstobben, afval uit sloten en riolen, kolkenslib, 

overig bouw- en sloopafval: steenpuin, hout, plastic, pvc, teerhoudend asfalt, gips, 

gips, los stucwerk e.d.



GROND MET GRASZODEN

TOEGESTAAN AFVAL:

schone grond vermengd met graszoden

UITGESLOTEN AFVAL:

snoeihout, boomstobben, afval uit sloten en riolen, kolkenslib, 

overig bouw- en sloopafval: steenpuin, hout, plastic, pvc, teerhoudend asfalt, gips, 

gips, los stucwerk e.d.

GROND MET MEER DAN 5% STEENPUIN

TOEGESTAAN AFVAL:

schone grond vermengd met meer dan 5% steenpuin

UITGESLOTEN AFVAL:

bouw- en sloopafval: steenpuin, hout, plastic, pvc, teerhoudend asfalt, gips,

los stucwerk, groenafval e.d.

DAKAFVAL

TOEGESTAAN AFVAL:

dakafval, dakleer, dakbedekking, dakgrind (max 10%), bitumen, teer, hout, ijzer, 

kunststof en plastic, isolatiematerialen

UITGESLOTEN AFVAL:

puin en stenen, zand en grond, asbest of asbest gelijkende materialen.


