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ACCEPTATIEVOORWAARDEN AFVALSTOFFEN: 
 

1. Algemeen: 
1.1. Afvalstoffen worden uitsluitend geaccepteerd binnen de openingstijden. Voor 

openingstijden per locatie, zie tarievenlijst; 
1.2. De instructies van de beheerder dienen strikt te worden opgevolgd; 
1.3. Men dient zich te houden aan de veiligheid en milieuvoorschriften van de locaties . 

Zie veiligheids- en milieuvoorschriften; 
1.4. De voertuigen waarmee wordt aangevoerd dienen in goede staat te zijn, zodat het 

terrein niet verontreinigd wordt door bijv. olie, brandstof, koelvloeistof enz.. 
 
2. Controle op de kwaliteit van de afvalstoffen: 

2.1. De aangeboden afvalstoffen worden bij binnenkomst door de beheerder visueel 
gecontroleerd, hierbij wordt erop gelet dat er geen onrechtmatigheden in het afval 
voorkomen. 

 

3. Storten van de afvalstoffen: 
3.1. Na de visuele controle en registratie kan het afval in de daarvoor bestemde stort-

vakken gedeponeerd worden, hierbij dienen de instructies van de beheerder strikt te 
worden gevolgd; 

3.2. Degene, die zich niet houdt aan de instructies van de beheerder zal verzocht worden 
het terrein te verlaten. 

 
4. Te accepteren afvalstoffen: 

 
4.1. De volgende afvalstoffen worden geaccepteerd op de volgende locaties: 

- Groen Recycling Twente te Goor;  
- Gelderse Reststoffen Recycling te Duiven; 
- Betuwse Groen Recycling (AVRI terrein) te Geldermalsen. 

 
De te accepteren afvalstoffen die worden ingezet voor productie van biomassa voor 
energietoepassing dienen te voldoen aan de NTA 8003;2008 classificatie.  
Geen reststromen uit bosbouwc.q. productie bossen.   

Afvalstof Locatie 

 Snoeihout Alle locaties 

 Schone takken*  Alle locaties 

 Houtchips * Alle locaties 

 Scrip * Alle locaties 

 Blad Alle locaties 

 Gras en watercultures Alle locaties 

 Hooi Alle locaties 

 Stobben en stammen Alle locaties 

 Verkleind groenafval Alle locaties 

 Ziek bomenhout   Locatie Goor 

 Sloop- en resthout A-, B- en C-
kwaliteit* 

Locatie Goor en Geldermalsen  

 Sloop- en resthout A- en B 

kwaliteit* 
Locatie Duiven  

 Veegzand en RKG slib* 
Locatie Goor en Duiven  

Locatie Geldermalsen in overleg 

  *zie kwaliteitseisen pag. 3-4-5.   
 

4.2. Afvalstoffen verontreinigd met bepaalde stoffen mogen niet bij Bruins & Kwast 
worden aangeboden.  
 

 Hieronder vallen: 
 Anorganische afvalstoffen; 

 Verontreinigde grond; 
 Stoffen die vallen onder de wet gevaarlijke stoffen en het besluit aanwijzing 

gevaarlijke afvalstoffen.  
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 4.3. Voorwaarden voor aanvoer van ziek bomenhout 
 De leverancier moet de levering van ziek bomenhout minimaal 1 dag van tevoren 

aanmelden;  
 De leverancier moet alle ziek bomenhout apart van andere houtsoorten en 

groenafval aanleveren. Storten op een apart deel van het bedrijfsterrein, 

gescheiden van ander hout op instructie van de beheerder; 
 De voorwaarden zijn van toepassing op iepziekte, kastanje bloedingsziekte, 

Phytophthora ramorum ( een hardnekkige pseudoschimmel ) en Verticcillium  ( 
bodemschimmel die zich gedraagt als de iepziekt ) volgens bijlage C van het 
BVOR certificeringssyteem voor verwerkers van ziek bomenhout.  
 

 4.4.   Berm- en slootmaaisel met Jacobskruiskruid:  

   Minimaal 1 dag van tevoren aanmelden. 
 
4.5   Invasieve exoten.  

Groenafval  met een risico op invasieve exoten en grond met een risico van 
wortelresten van invasieve exoten worden niet geaccepteerd op onze locaties Goor, 
Duiven en Geldermalsen.  

Voorbeelden zijn o.a.; Japanse duizendknoop, De Reuzenbereklauw en de 

Reuzenbalsemien.  
 
5. Registratie van de aanvoer van afvalstoffen: 

Geregistreerd wordt: 
 Datum aanvoer; 
 Aard van de aangevoerde stoffen; 
 Herkomst; 

 Hoeveelheid, gewicht (alle aangevoerde afvalstoffen worden gewogen, de weegbrug 
70 ton is ter plekke aanwezig); 

 Naam en adres van de aanbieder; 
 De transporteur inclusief kenteken auto/vrachtwagen; 
 Registratie begeleidingsformulier(en). 

 

6. Weigering afvalstoffen: 
6.1. Aangeboden groenafval met een zodanige mate van verontreiniging, dat naar ver-

wachting het eindproduct compost na bewerking niet zal voldoen aan de kwaliteits-

eisen van Dienst Regelingen worden geweigerd.  
Rest- en sloophout A-, B- en C-kwaliteit, dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen door 
ons gesteld in de bijlage, worden geweigerd of er wordt een aangepast tarief  
berekent. 

 
6.2. Registratie van niet geaccepteerde afvalstoffen: 

 Indien een partij wordt geweigerd wordt hiervan tenminste geregistreerd: 
 Datum; 
 Naam en adres van de aanbieder; 
 De aard van het afval; 
 De hoeveelheid; 

 Reden voor weigering; 
 Alternatieve oplossing waarvoor is gekozen. 

 

AFHAALLIJN: GROENAFVAL 
 
Bruins & Kwast biedt u aan om onverkleind groenafval bij uw locatie op te halen.  
 

Het voordeel voor u is: 
- Geen grote opslag van groenafval meer; 
- Geen overlast meer tijdens het periodiek verkleinen (geluid – stof); 
- Minder machines op uw locatie, dus veiliger. 
 

De afhaallijn werkt als volgt; op het moment dat u groenafval wilt afvoeren, belt u ons op  
(0547 – 286600).  

 
Binnen 3 dagen halen wij m.b.v. een groot volumewagen (combinatie met eigen laadkraan) 
het materiaal op. 
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 GROENAFVAL? BEL 0547 – 286600 
 

 

Bijlage: Kwaliteitseisen 
 
Schone takken:   
 
Herkomst schone takken: 
Takhout van vers inlands loof- en naaldhout. 

Afkomstig uit rooi-, snoei- en/of dunningswerken.  
 
Kwaliteitseisen: 

- Geen coniferen; 
- Geen bodembedekkers; 
- Geen sloophout; 
- Takken en stammen uit loof- en naaldhout die gechipt kunnen worden. 

 
Als verontreiniging wordt gezien: 

- Gras, blad en naalden; 
- Zand en aanhangend zand; 
- Kunststof, papier, glas, steen, ijzer e.d.. 

 

Bij afkeur wordt de volgende reductie toegepast: 

Afkeur 100 % 
Wordt ingenomen als integraal groen (contractprijs). Indien 
er geen contract is, volgt een prijscorrectie van € 25,-- p/ton. 

 
 
Houtchips: 
 
Grondstof voor houtchips: 
Rondhout of schaaldelen van vers inlands naald- en loofhout. 

Het hout is vrij van schimmels, rot en warmtebronnen (broei).  
 

Eisen exterieur en samenstelling: 
 

- Gehakte min of meer 4-kantige, stompe chips met een afmeting van:  
 

0 mm    –   8 mm       < 6 % 

8 mm  –  50 mm     90-100 % 

> 50 mm Max. 4 % 

 
- Schorsdeeltjes in geringe mate optisch waarneembaar; 
- Vochtpercentage < 55%, S.g. 250 –350 kg./m3; 
- Verontreinigingen < 0.2%; 
- Vrij van zand en stenen. 
 

Als verontreiniging wordt gezien: 

- Blad, naalden en gras; 
- Zand en aanhangend zand; 
- Kunststof, papier, glas, steen, ijzer e.d.; 

- Snippers die niet gechipt zijn met messen maar gescript zijn m.b.v. hamers. 
 

Bij afkeur worden de volgende reducties toegepast: 
 

Afkeur  deels 20% Chipstarief wordt met 6 euro aftrek/ton gereduceerd  

Afkeur naar scrip 100% Wordt ingenomen en afgerekend  als Scrip; prijs 10 euro / ton 

 
 
 
 
 
  



 

D016a Pagina 4-5 versie 1.6 

Scrip: 
 
Grondstof voor scrip: 
Uitgangsmateriaal: takken, stammen, stobben en uitgezeefd zeefoverloop uit de compostering. 
Het hout is vrij van schimmels, rot en warmtebronnen (broei). Basis is geschredderd materiaal 

en vezelig van structuur.  
 
Eisen samenstelling en exterieur: 

- Afmeting gemiddeld; 0,10- 300 mm; 
- Schorsdeeltjes waarneembaar; 
- Vochtpercentage < 50%; 
- S.g. 350 - 400 kg/m3; 

- Aswaarde < 8%; 
- Verontreiniging < 1%; 
- Geen zand en/of stenen.  

 
Als verontreiniging wordt gezien: 

- Gras, blad en naalden; 

- Aanhangend zand; 

- Kunststof, papier, glas, steen en ijzer. 
 

Bij afkeur worden de volgende reducties toegepast: 

Afkeur 50% Scrip tarief wordt met 50% gereduceerd. 

Afkeur 100% 
Wordt ingenomen als verkleind materiaal (contractprijs). Indien 
er geen contract is volgt een  prijscorrectie van € 25,-- p/ton.  

 
 
Sloop- en resthout: 
 
Algemeen:  

- Mag niet rot zijn; het moet vrij van schimmel zijn;  

- Moet in overeenstemming zijn met het geldend verdrag van chemicaliënverbod, d.w.z. 
vrij van chemische verontreiniging;  

- IJzerwerk zoals krammen, spijkers, schroeven, bouten en ijzerdelen tot 10 mm. dikte 

wordt getolereerd; 

- Hout met grote hechtingsdelen zoals stroken bandijzer, aluminium en winkelhaken en 
anti magnetische verbindingsdelen geweigerd; 

- Mag geen groenafval zijn in de vorm van rondhout of verkleint hout, dit kan worden 
ingeleverd bij de groenrecycling;  

- Mag geen halogeenorganische stoffen bevatten.  
 
Kwaliteit A-hout:  

- Alle soorten schoon onbehandeld hout, exclusief hardhout soorten;  

- Alle soorten emballage bestaande uit vast hout, niet zijnde verlijmd en geverfd;  
- Hout vermengt of andere stoffen bevattend, zoals stenen, grond, betondelen, bak-

stenen, teerplakken worden NIET als A-hout geaccepteerd.  

 
Kwaliteit B-hout:  

- Vezel en verlijmde platen, zijnde geen betonplex of met beton verontreinigd 

- Houtmaterialen in de vorm van kozijnen of deuren; 

- Geverfde/gelakte houtsoorten geen geïmpregneerd hout of hout met loodmenie 

- Houten meubelstukken zonder bekleding;  

- Emballage materiaal vermengt met geperst/verlijmt hout; 

- Hout vermengt of grotendeels bestaand uit kunststof, papier, textiel, karton, folie o f 
plastic, stenen, grond, betondelen, bakstenen, teerplakken en vervuilde groentekisten 
worden NIET als B hout geaccepteerd.  

 
Kwaliteit C-hout:  

- Geïmpregneerd hout (gecreosoteerd, watervast spaanplaat, betonplex, gewolmaniseerd 
en hout behandelt met loodmenie). 

  



 

D016a Pagina 5-5 versie 1.6 

Acceptatie:  

- Bij akkoord loopt de gestorte hoeveelheid mee volgens het contract.  
- Bij niet akkoord wordt dit door de acceptant aangegeven met de afkeur kwalificatie.  

 
Bij afkeur worden de volgende reducties toegepast: 

Product Afkeur Wijze van beoordeling bij afrekening 

A-hout 100%  Wordt ingenomen als B-hout  

B-hout 100%  Wordt ingenomen als C-hout  

C-hout 100%  Direct in overleg met de klant retour 

 
Algemeen geldt voor registratie van afkeur van de hiervoor genoemde afvalstromen;  
-  Als de kwaliteit niet voldoet met afkeur als gevolg, wordt dit per direct gemeld aan de  
 klant.  

- Het afkeur percentage wordt vastgelegd op het acceptatieformulier. Een kopie wordt  

 met de weegbon meegegeven aan de transporteur.  
 
 
Veegzand en RKG-slib: 
 
Dit is materiaal dat vrijkomt tijdens het vegen van straten en goten, bestaat voor een groot  

deel uit water, zand en blad en een klein deel uit anorganisch materiaal.  
In percentage globaal 98% zand en 2% verontreiniging. 
Het materiaal wordt bij ons eventueel ontwaterd en in depot gezet, bemonsterd en gescheiden 
in herbruikbare en afzetbare stoffen en reststoffen. 
 
Wat niet onder veegzand valt: 
- Veegvuil; 

- Veegzand afkomstig van calamiteiten. 
 
 
Reiniging kolken en gemalen slib (RKG):  

 
Acceptatie voorwaarden komen overeen met veegzand, het bevat alleen meer water. 

 
Wat niet onder RKG valt: 
- Materiaal uit calamiteiten, vet en olie afscheiders. 
 
 
 

 


