
Wat kan ik 
aanbieden als 
bedrijfsafval? 

Onder bedrijfsafval vallen alle 
afvalstoffen afkomstig van 
bedrijven of organisaties die 
niet direct afkomstig zijn uit het 
productieproces. Dit bedrijfsafval 
komt qua aard en samenstelling 
overeen met huishoudelijk restafval 
en is niet meer recyclebaar Dit afval 
is veelal afkomstig van winkels, 
kantoren, instellingen of van de 
dienstverlenende-/handelssector. 

Let op! Maximaal 10% van de 
container mag gevuld zijn met zand, 
hout, puin, mineraal of steenachtig 
materiaal. Soortelijk gewicht mag 
maximaal 200 kg/m3 bedragen.

Wat kunt u niet 
aanbieden als 
bedrijfsafval? 

•  Klein Gevaarlijk Afval (inclusief 
medisch afval)

•  Autowrakken of –onderdelen: 
kunt u aanbieden bij een 
autosloopbedrijf

• Autobanden
• Mest
•  Wit- en bruingoed waar 

alternatieve verwerkings- of 
herbruikverplichting is vastgesteld.

•  Swill afval (inclusief kadavers en 
slachtafval)

•  Plantaardige en dierlijke oliën en 
vetten

• Schoon puin
• Aarde of zand
• Glas
• Hout
• Oud papier
• Grofvuil
• Bouw en sloopafval
• Dakbedekking
• Plastic verpakkingsafval 
• Asbest

Waar laat ik mijn afval?
Voor het afvoeren van uw afval 
door Irado heeft u verschillende 
mogelijkheden:

1.  U kunt uw afval zelf brengen naar 
het afvalbrengstation van Irado 
en/of 

2.  U kunt een container op maat 
huren die wij bij u komen legen.

Onze afvaladviseurs denken graag 
met u mee met uw specifieke 
wensen als uitgangspunt, zodat 
we advies kunnen geven over 
afvalsoorten, recyclemogelijkheden 
en ledigingfrequentie.

Ik wil meer informatie 
Heeft u vragen over wat u wel of  
niet mag aanbieden als afval of  
wilt u advies neem dan contact  
op met onze klantenservice. 
Wij zijn op werkdagen:
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur  
via e-mail klantrelaties@irado.nl  
of bel naar 010 – 631 5060. 

Acceptatievoorwaarden 
bedrijfsafval 

algemeen 

Uw bedrijf, school of instelling heeft specifieke afvalstromen die u 
zo efficiënt mogelijk wilt afvoeren op het moment dat het u uitkomt. 
Aan het afvoeren en het verwerken van deze afvalstromen zijn 
voorwaarden gesteld. In deze acceptatievoorwaarden kunt u lezen 
welke voorwaarden van toepassing zijn voor bedrijfsafval. 
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