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Wat kan ik 
aanbieden als 
folie bont 60/40? 

Diverse soorten (verpakkings)folie, 
zowel helder als gekleurd:

•  Schone verpakkingsfolie 
(rekwikkel– en krimpfolie, zakken 
en hoezen)

•  Minimaal 60% heldere folie, 
aangevuld met 40% gekleurde folie

•  Maximaal 1% folievreemd 
materiaal

Materiaal moet verpakt in 
Knapzakken® (400 liter) worden 
aangeboden.

Wat kunt u niet 
aanbieden als 
folie bont 60/40?

•  Laminaatfolies (veelal uit de 
voedingsmiddelenindustrie)

•  Plakband- of stickerresten, 
etiketten

•  Dieptrek- of vacuümgetrokken 
folie (PET of PS)

•  Aluminium-folielaminaten 
•  Vervuilde folie
•  Verpakkingsschuim (EPS)
•  Verpakkingsbanden / Spanbanden 

zonder metaal (PP of PET)
•  Big-bags
•  Overige kunststofvreemde 

materialen zoals gevaarlijk afval, 
asbest, bedrijfsafval e.d.

EPS, verpakkingsbanden, gekleurde 
folie, big-bags en andere soorten 
(harde) kunststoffen kunnen 
gescheiden worden ingezameld.

Let op! Als er andere afvalsoorten 
worden aangetroffen, dan kunnen 
kosten in rekening worden gebracht. 
De definitieve acceptatie vindt 
plaats bij de eindverwerker.

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 de Knapzakken® via Irado 
aanschaffen (prijs op aanvraag) 
en vervolgens door ons laten 
ophalen. 

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
telefoon 010 – 631 5060. 

Acceptatievoorwaarden 
folie bont 

60/40 

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 folie bont 60/40. 


