
 

Wat mag er wel aangeboden worden op het afvalbrengstation en wat mag niet? 

 

 

Wat mag er wel aangeboden worden? 

 

Glas Flessen, potten( met deksel), glazen e.d. Het 
glas mag niet vervuild zijn met andere 
materialen. 

Vlakglas Vensterglas. Het glas mag niet vervuild zijn 

met andere materialen. Maximaal 5 platen. 

Papier Kranten, boeken, dozen e.d. Pizzadozen horen 
bij het restafval! Het papier mag niet vervuild 
zijn met andere materialen. 

Wit – en bruingoed Wasmachine, koelkast e.d. mogen in de 
hiervoor bestemde WEB container. 

Metalen Zoveel mogelijk scheiden, en aanbieden bij 

een van de medewerkers. Deze zullen de 
metalen plaatsen in de daarvoor bestemde 
container. 

Hout Balken, planken, plaatmateriaal zoals 
spaanplaat e.d. zoveel mogelijk scheiden. 

KCA ( klein chemisch afval) Uitsluitend particulier afval zoals frituurvet, 
terpentine, verf e.d. Aanbieden in een 

deugdelijk verpakking ( niet lekkend). Er moet 
duidelijk vermeld staan welke stof in de 
verpakking zit. Maximaal 5 liter per 
verpakking. Het KCA moet overhandigd 
worden aan de medewerker. 

Autobanden Autobanden zonder velg, maximaal 4 per jaar 

per inwoner. 

Tuinafval / snoeihout Maximaal 2 m3 per keer, stammen meer dan 
10cm worden niet geaccepteerd. 

Textiel Kleding, schoeisel e.d. worden ingezameld in 

de daarvoor bestemde container. 

Asbest Doe altijd eerst een sloopmelding. U doet 
de sloopmelding digitaal via de landelijke 
website landelijke website Omgevingsloket 
online. Voor de melding logt u in met DigiD 
(personen) of e-Herkenning (bedrijf).  

Heeft u een acceptatiebrief gekregen en mag u 
het asbest zelf verwijderen? Breng dan het 
asbest naar het afvalbrengstation op 
Remmerden. U mag het asbest alleen 
inleveren als u: 
1. De acceptatiebrief kunt laten zien; 

2. Het asbestmateriaal dubbel heeft verpakt in 
niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal 

(plastic) en alle naden en kieren goed heeft 
afgeplakt met tape. 
Let op: u mag de pakketten niet te zwaar 
maken. Ze moeten door één persoon te dragen 
zijn. 

 

restafval Het restafval dient op aanwijzing van de 
medewerker gestort te worden in de daarvoor 
bestemde container. Er mogen niet meer dan 5 
zakken per keer worden aangeboden op het 
afvalbrengstation. 

 

grofvuil De vuistregel is: alles wat valt onder de 
inboedelverzekering is grofvuil. Alles wat valt 
onder de opstalverzekering is bouw- en 

sloopafval. 

 

https://www.omgevingsloket.nl/
https://www.omgevingsloket.nl/


 

Meubilair, kringloopspullen Herbruikbaar meubilair, e.d. kan worden 
geplaatst in de op het aanbiedstation 

geplaatste container t.b.v. het kringloopbedrijf. 

U kunt ze langsbrengen of laten ophalen door 
Kringloop Cunera Rhenen. Aanmelden kan via 
digitaal via de website of telefonisch. 
 

Puin Schoon puin tot 1 m3 per keer kan in de 
daarvoor bestemde container gestort worden 

Piepschuim Piepschuim (geen isolatie) mag worden 
aangeboden op het afvalbrengstation. Het 
dient ongekleurd, schoon en droog te worden 
aangeboden. Gekleurd piepschuim wordt 
ingezameld bij het grof huishoudelijk afval. 

 

 

 

Wat mag er niet aangeboden worden op het afvalbrengstation? 

 

Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd! 
Wanneer u met een bedrijfswagen grof 

huishoudelijk afval komt brengen en het afval 
komt overeen met de belettering op uw 
bedrijfswagen, dan wordt u de toegang 
geweigerd. Als u afval komt brengen dat geen 
relatie heeft met de belettering op uw 
bedrijfswagen en u heeft een geldige 
milieupas, dan kunt u het afval achterlaten op 

milieustraat. Ook tractoren en vrachtwagens 
worden geweigerd op de milieustraat. 
Bij twijfel of het om bedrijfsafval gaat, kan de 
beheerder vanwege aard, omvang of 

frequentie van het afval de toegang tot de 
Milieustraat weigeren. 

Autobanden met velg 

Gipsplaten, gasbeton, gelijmde wandtegels 

Isolatiematerialen 

Afvoer- en rioolbuizen 

Deuren en kozijnen ( met glas) 

Dakleer, dakgrind en daktegels 

Zand, grond en graszoden 

Hooi- en strobalen 

Grof snoeihout ( stammen meer dan 10 cm) 

Tuinhout, bielzen en geïmpregneerd hout 

Landbouwplastic 

Autowrakken en voertuigen met 

kentekenverplichting 

Gasflessen 

Dode dieren 

Asbest zonder acceptatiebrief 

 


