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Weet u dat 80% van het restafval bestaat uit 
herbruikbare grondstoffen. Ook als bedrijf kunt u uw 
afval gescheiden aanbieden. Irado zorgt dat het de 
juiste bestemming krijgt. Hierdoor wordt een groot 
deel van het afval hergebruikt en verdwijnt het niet 
in de verbrandingsoven. Hiermee helpt u het milieu 
en kunt u op kosten besparen.

Afvalbeheersplan op maat!
Samen met u analyseren we uw huidige situatie en brengen  
de gewenste situatie voor u in kaart in een afvalbeheersplan. 
Indien blijkt dat een afvalstroom meer of minder voorkomt  
dan verwacht, passen we de dienstverlening aan. 

Afvalscheidingstations

De oplossing voor elk bedrijf. Dit zorgt voor een optimale 
inzameling op elke gewenste plek binnen uw organisatie. 
Hiermee kunt u in de bedrijfskantine andere afvalstromen 
inzamelen dan op kantoor of in de werkplaats. Wij bieden u 
verschillende afvalscheidingstations aan. Eenvoudig of robuust, 
in elke gewenste kleur en/of voorzien van uw bedrijfslogo.

Communicatiemiddelen
Elke afvalstroom heeft zijn eigen kenmerken. Met overzichtelijke 
posters en flyers helpen wij om het voor iedereen duidelijk te 
maken wat waar in mag. Visuele en tekstuele aspecten zorgen 
voor een positieve verandering.

Hoe zamelt Irado mijn grondstoffen in?
Per afvalstroom wordt door Irado een speciale (rol)container 
geplaatst. U deponeert de zakken uit de scheidingstations  
in het inzamelmiddel. Wij ledigen de (rol)container op de 
afgesproken dag.

Afval scheiden volgens de ladder van Lansink
Het scheiden van afval is belangrijk omdat er dan minder 
afval verbrand of gestort wordt. De ladder van Lansink maakt 
onderscheidt in omgaan met afval. Preventie en hergebruik 
hebben de hoogste prioriteit. Vervolgens recycling en 
hoogwaardige energiewinning. De minste voorkeur heeft het 
verbranden of storten van afval.

Wij nemen contact met u op!
Irado helpt bedrijven, scholen en instellingen bij het oplossen 
van alle facilitaire problemen, klein en groot. Onze afvaladviseur 
neemt contact met u op om een uniek afvalbeheersplan op maat 
voor u samen te stellen. 

Wilt u zelf contact opnemen, bel of mail ons gerust.  
Telefoon: 010 – 631 5060 , e-mail: klantrelaties@irado.nl.

www.irado.nl
010 262 1000
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80% van het bedrijfsafval bestaat uit waardevolle grondstoffen zoals 
etensresten, kunststof, papier, karton, glas en metaal.

Voedselresten
Swill is een verzamelnaam voor etensresten. Denk aan broodproducten, groente en fruit, 
theezakjes en koffiedrab maar ook zuivelproducten, vlees en vis. Het Swill wordt omgezet in 
groene stroom. Het overblijfsel wordt nuttig toegepast als compost.

Verpakkingsmateriaal
Droog afval dat hergebruikt kan worden. Wanneer dit gescheiden wordt ingezameld noemen we 
de afvalstroom “Grondstoffenmix”. Deze samengestelde stroom wordt gesorteerd waarna het 
recycleproces optimaal in gang wordt gezet.

Oud papier en karton
Al het papier en karton dat geen gevoelige informatie bevat, droog en schoon is, wordt 
ingezameld als oud papier. Denk aan kantoorpapier, tijdschriften, folders en kartonnen 
verpakkingen. Ook voor archiefpapier kunt u bij Irado terecht. Dit wordt na het inzamelen eerst 
verpulverd zodat er geen vertrouwelijke informatie overblijft.

Folie
Transparante folie, dat bijvoorbeeld om pallets zit, wordt ingezameld middels knapzakken. 
Deze zakken met een inhoud van 300 liter kunt u per pakket van 100 zakken verkrijgen.

Glas
Hieronder valt al het verpakkingsglas afkomstig van flessen en bijvoorbeeld potjes jam. Dopjes 
en restjes hoeven niet te worden verwijderd. Vlak glas zoals ruiten en hittebestendig glas, vazen 
en drinkglazen vallen hier niet onder.

KGA
KGA is de verzamel afkorting voor klein gevaarlijk afval. Denk aan oude motorolie, tl-buizen, 
batterijen etc. Voor elke afvalstroom onder KGA hanteren wij speciale codes en verschillende 
inzamelmiddelen. Hiermee waarborgen wij een veilige en verantwoorde manier van recyclen. De 
afvoer van uw KGA voldoet aan de ADR (wet op transportgevaarlijke stoffen)

Restafval
Na het scheiden van bovenstaande grondstoffen blijft er minder dan 20% restafval over. 
Dit afval wordt verbrandt, waaruit warmte en energie ontstaat. De CO2 die vrijkomt wordt 
gebruikt in de glastuinbouw om de groei van planten te bevorderen. Het restant dat overblijft in 
de ovens wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het maken van duurzame stoeptegels.
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