
Specifieke  
regels voor  
bedrijven

•  Bij binnenkomst geeft u uw 
bedrijfsgegevens door.

•  U kunt vervolgens kiezen of u  
afval gescheiden aanbiedt  
(van tevoren gesorteerd) of 
niet. Indien u voor gescheiden 
aanbieden kiest, scheelt dat 
aanzienlijk in de afrekening. 

•  Per vracht worden weegkosten in 
rekening gebracht. Dit geldt niet 
voor Klein Gevaarlijk Afval (KGA).

•   Als u voor de eerste keer bij 
ons komt, betaalt u direct via 
pinbetaling

•   Daarna kunt u op rekening betalen. 
De nota betaalt u binnen 14 dagen 
na verzending van de nota.

•  Indien u meer dan 200 kilo aan 
KGA wilt aanbieden, meldt u dat 
van tevoren aan Irado.

•   Voertuigen met een totaal 
gewicht van 5 ton kg of meer 
worden niet toegelaten op het 
afvalbrengstation. 

Wat u  
niet kunt 
aanbieden:

• Radioactief materiaal
•  Ontplofbare stoffen of stoffen  

met een laag vlampunt of stoffen 
met een smelttraject

•   Vloeistoffen zonder afgesloten 
verpakking (ter plekke overgieten 
is ook niet mogelijk)

•   Drukhouders, met uitzondering 
van brandblussers en gasflessen 
(tegen betaling) 

•  Asbest zonder vergunning van  
de gemeente

•   Grote kadavers 

De medewerkers van het 
afvalbrengstation hebben het  
recht om het aangeboden afval  
te weigeren.

Tarieven en 
openingstijden 
afvalbrenstations:
Per gemeente kunnen de tarieven 
en openingstijden verschillen. 
Raadpleeg voor deze specifieke 
informatie www.irado.nl of neem 
contact op met onze klantenservice.

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. 

Huisregels afvalbrengstation 
voor bedrijven

Bij het afvalbrengstation van Irado kunt u al uw afval brengen: van 
grofvuil tot chemisch afval. Voor afval van bedrijven gelden naast de 
algemene huisregels ook specifieke regels. 

www.irado.nl
010 631 5060


