
Wat kan ik 
aanbieden  
als hout?

Al het hout dat gerecycled of 
hergebruikt kan worden kunt u bij 
ons aanbieden. Bielzen, beschoeiing, 
tuin- en afzethout vallen onder 
houtsoort C en daar gelden andere 
tarieven en aanbiedregels voor. 

Houttype A/B:
•  Vol hout, al dan niet geverfd,  

zoals planken, deuren en kozijnen. 
•   Hardboard
•  Zachtboard
•  Geplastificeerde houtsoorten
• Spaanplaat
•   Vezelplaat
•   Geperst hout producten
•  Kabeltrommels (alleen in  

gebroken vorm)
•  Pallethout

Houttype C:
•  (Spoor)bielzen 
•   Beschoeiingmateriaal
•  Geïmpregneerd tuin- en afzethout

Speciale voorwaarden houttype C
Het aangeboden materiaal mag niet 
langer/zwaarder zijn dan: 5 meter 
lang, 1 meter breed, 30 centimeter 
dik en maximaal 60 kg per stuk.

Wat kunt u  
niet aanbieden 
als hout?

•   Hout gecombineerd met andere 
materialen zoals steen, asbest, 
glas, metaal en teer

•  Hout van te grote afmetingen, 
maximaal 4 meter lang 

• Pallets met kunststof klossen 
•  Kabeltrommels (huizen) met 

metaalomhulsels
•  Rotan meubels of houten meubels 

met bekleding
•  Snoeiafval 
•  Heipalen
•  Houtmateriaal geheel of 

gedeeltelijk verbrand
•  Houtmateriaal met schimmel
•  Hout met chemische 

verontreiniging

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 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 
hout 

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 hout. 
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