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Wat kan ik 
aanbieden als 
medicijnen van 
particulieren? 

• Oude medicijnen
• Injectienaalden

Hoe dien ik het afval  
aan te bieden?  

•  In 60 liter of 200 liter 
kunststofdrum met deksel

•  200 liter stalen drum met deksel 
voorzien van binnenzak

•  Originele verpakkingen > 20 liter
•  Bij omwisseling van de vaten 

of naaldenboxen dient u deze 
afgesloten klaar te zetten zo dicht 
mogelijk bij de deur. 

Wat kunt u niet 
aanbieden als 
medicijnen van 
particulieren? 

•  Chemicaliën die dienen ter 
productie van medicijnen

•  Losse vloeistof of poeder in het vat
•  Vloeistofverpakkingen > 2½ liter
•  Besmet afval (b.v. gebruikt 

verband)
•  Spuitbussen met drijfgas
•  Chloor  max. 1% en Zwavel, Broom, 

Fluor en Jood < 0,1%
•  Medicijnen uit voorraad die 

over de datum zijn en niet aan 
particulieren geleverd zijn. 

 

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 bedrijfsafval 
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
telefoon 010 – 631 5060. 

Acceptatievoorwaarden 
medicijnen van 

particulieren

Als apotheker heeft u 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 medicijnen van particulieren. 


