BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

ALGEMEEN

Op de volgende bladen worden specificaties opgegeven van de afvalstromen die bij
Renewi Nederland B.V. op de locatie Industrieweg 24C te Zoeterwoude worden
ingenomen.
Indien bij (voor-)acceptatie en/of controle blijkt dat de opgegeven informatie onjuist
en/of onvolledig is, dan dient de afdeling SHEQ van Renewi Nederland B.V. hiervan op de
hoogte te worden gebracht. Inhoudelijke wijzigingen en aanvullingen op deze bladen
mogen uitsluitend worden aangebracht door de afdeling SHEQ van Renewi Nederland
B.V.
Een waargenomen onvolledigheid of onjuiste informatie hoeft echter de voortgang van
een (tijdelijke) acceptatie of afkeur niet in de weg te staan. Veelal kan de benodigde
wijziging en/of aanvulling achteraf worden verwerkt.
Bij wijzigingen en/of aanvullingen die inhoudelijk impact hebben op het gehele AV-AO-IC
document en beleid, wordt tevens bevoegd gezag hiervan op de hoogte gebracht.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 10.00
Eural code:
17 09 04
17 09 03 *

BOUW- EN SLOOPAFVAL
Definitie:

Afval dat vrijkomt bij het bouwen, slopen en/of renoveren van bouwwerken of vrijkomt bij
het sorteren van b&safval en die verder niet te benoemen zijn in monostromen.

Specificatie:

- betonresten en straatwerk < 100%
- bielzen, geïmpregneerd hout, hout uit water- en funderingswerken, hout wat langere tijd in
het water heeft gelegen, overige afvalstoffen, tapijtafval, dakleer met aanhangend afval
< 10%
- ferro en non-ferro metalen < 100%
- gips, giboblokken en gastbeton < 100%
- grond < 100%
- isolatiemateriaal
- lage dichtheids polyethyleen (LDPE)
- massief en niet verduurzaamd houthardboard, zachtboard, geplastificeerde houtsoorten,
spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, hard hout < 100%
- metsel- en/of betonpuin < 100%
- papier, karton < 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)

- gevaarlijk afval (o.a verfblikken, kitkokers, pur-bussen e.d.)
- matrassen
- overige afvalstoffen en verontreinigingen
Verpakking

- Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m3
- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Bigbag 1 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 10.05
Eural code:
19 12 12 c
19 12 11 *c

BOUW- EN SLOOPAFVAL F-KWALITEIT
(restfractie na sorteren)
Definitie:

Afval dat vrijkomt bij het bouwen, slopen en/of renoveren van bouwwerken of vrijkomt bij
het sorteren van b&safval en die verder niet te benoemen zijn in monostromen waarbij de
herbruikbare stromen zijn verwijderd.

Specificatie:

- bielzen, geïmpregneerd hout, hout uit water- en funderingswerken, hout wat langere tijd in
het water heeft gelegen, overige afvalstoffen, tapijtafval, dakleer met aanhangend afval
< 10%
- gasbeton > 10%
- gips, giboblokken en gastbeton < 100%
- grond < 10%
- isolatiemateriaal
- keramische producten < 100%
- lage dichtheids polyethyleen (LDPE)
- papier, karton < 10%
- puin < 5%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)

- gevaarlijk afval (o.a verfblikken, kitkokers, pur-bussen e.d.)
- matrassen
- overige afvalstoffen en verontreinigingen
Verpakking:

- Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m3
- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Bigbag 1 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 10.07
Eural code:
17 06 04

ISOLATIEMATERIAAL
(glas/steenwol)
Definitie:

Isolatiemateriaal bestaande uit steen en/of glaswol

Specificatie

- (mengsel van) steenwol of glaswol > 85%
- folies en andere kunststoffen < 10 %
- zand en andere minrealen < 5 %

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 10.08
Eural code:
17 06 05 *
17 06 01 *

BOUW- EN SLOOPAFVAL ASBESTHOUDEND
Definitie:

Afval dat onstaat bij het bouwen, slopen of renoveren van bouwwerken bestaande uit asbest
of asbestbestanddelen wat als monostroom of vermengd met bouw- en sloopafval vrijkomt.

Specificatie:

- asbestcement
- asbesthoudend bouw- en sloopafval 100%

Verboden:

- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)

- overig gevaarlijk afval (o.a verfblikken, pur-bussen, kitkokers e.d.)
Verpakking

- Asbest dient luchtdicht verpakt te worden in een zak of folie van minimaal 2 µm dikte
- Bigbag 1 tot 18 m3 geschikt voor asbest UN code 3077 milieugevaarlijke vaste stof,
n.e.g. Etikettering Etiket nrs : 99

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 10.09
Eural code:
07 02 13
20 01 39
15 01 02
17 02 03 c
02 01 04
16 01 19
19 12 04
17 01 06 *c
17 01 07 c
17 06 04

ISOLATIEMATERIAAL
(overig)
Definitie:

Afval van isolatiemeterialen bestaande uit piepschuim.

Specificatie:

- folies en andere kunststoffen < 10 %
- piepschuim > 85 %
- zand en andere minrealen < 5 %

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 10.15
Eural code:
17 09 04 c
17 09 03 *c

BOUW- EN SLOOPAFVAL ZWAAR
Definitie:

Afval dat vrijkomt bij het bouwen, slopen en/of renoveren van bouwwerken of vrijkomt bij
het sorteren van b&safval en die verder niet te benoemen zijn in monostromen. Bestaat uit
70% zand / grond en 30% b&s-afval.

Specificatie:

- betonresten en straatwerk < 100%
- bielzen, geïmpregneerd hout, hout uit water- en funderingswerken, hout wat langere tijd in
het water heeft gelegen, overige afvalstoffen, tapijtafval, dakleer met aanhangend afval
< 10%
- ferro en non-ferro metalen < 100%
- gips, giboblokken en gastbeton < 100%
- grond < 100%
- isolatiemateriaal
- lage dichtheids polyethyleen (LDPE)
- massief en niet verduurzaamd houthardboard, zachtboard, geplastificeerde houtsoorten,
spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, hard hout < 100%
- metsel- en/of betonpuin < 100%
- papier, karton < 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- gevaarlijk afval (o.a verfblikken, kitkokers, pur-bussen e.d.)
- matrassen
- overige afvalstoffen en verontreinigingen
Verpakking:

- Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m3
- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Bigbag 1 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 10.22
Eural code:
17 08 02 c
17 08 01 *c

GIPSBROKKEN
Definitie:

Gipsafval (calciumsulfaat) dat vrijkomt bij het bouwen, slopen, verbouwen en/of renoveren
van bouwerken bestaande uit platen en/of blokken.

Specificatie:

- gips, gipsplaten gipsbetonblokken 100%

Verboden:

- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Bulk
- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Bigbag 1 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 10.23
Eural code:
17 01 07
17 01 06 *c

GASBETON
Definitie:

Gasbeton dat vrijkomt bij het bouwen, slopen, verbouwen en/of renoveren
van bouwerken bestaande uit (kanaal)platen en/of blokken, niet groter dan 100 x 100 x 100
cm, vrij van overig afval met een maximum vervuiling van 10 % zand.

Specificatie:

- gasbeton 100%

Verboden:

- gips, giboblokken, asfalt
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking:

- Bulk
- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 10.25
Eural code:
17 01 07
17 01 06 *c
17 08 02 c

GIPS / GASBETON
Definitie:

Gipsafval (calciumsulfaat) en gasbeton dat vrijkomt bij het bouwen, slopen, verbouwen en/of
renoveren van bouwerken bestaande uit platen en/of blokken.

Specificatie:

- gips, giboblokken en gastbeton < 100%

Verboden:

- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking:

- Bulk
- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 10.30
Eural code:
17 03 01 *c
17 03 03 *
17 09 03 *c

DAKAFVAL
(koolteerhoudend)
Definitie:

Bij sloop selectief verwijderd dakleer (koolteerhoudend) zonder aanhangende materialen
zoals hout e.d.

Specificatie:

- aanhangend materiaal (o.a. hout, piepschuim e.d.) < 10%
- bitumineuse- en mastieke bestanddelen < 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige (gevaarlijke) afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 10.32
Eural code:
17 03 03 *
17 03 02 c

DAKGRIND
Definitie:

Verontreinigd dakgrind met bitumen en mastieke bestanddelen, zonder bijmenging van
dakbedekkingen en overige afvalstoffen, waarbij de concentratie PAK's over de totale vracht
kleiner is dan 50 mg/kg.

Specificatie

-

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

grind < 100%
PAK's < 50 mg/kg
verontreinigingen < bodemkwaliteistklasse wonen
waaivuil, bitumen en mastieke bestanddelen < 20%

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 11.00
Eural code:
17 01 07 c
19 12 09

SCHOON PUIN
Definitie:

Alle steen- en betonachtige materialen, niet zijnde steengaas, gips en/of asfalt, niet groter
dan 100 x 100 x 100 cm, vrij van overige afval met een maximum vervuiling van 10% zand.

Specificatie:

-

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- gips, giboblokken, asfalt
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

betonresten en straatwerk < 100%
metsel- en/of betonpuin < 100%
verontreinigingen < bodemkwaliteistklasse wonen
zand < 10%

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 11.06
Eural code:
17 03 02 c
19 12 09

SCHOON ASFALT
Definitie:

Homogeen mengsel van in hoofdzaak grind en / of zand, vulstof en bindmiddel, niet groter
dan 100 x 100 x +/-30 cm., vrij van overig afval met een maximum vervuiling van 10%
zand.

Specificatie:

-

Verboden:

overige afvalstoffen

Verpakking:

Afzetcontainers 1 tot 40 m3

asfaltpuin < 100%
PAK's < 0,5 mg/kg
puin < 5%
zand < 10%

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 11.20
Eural code:
17 01 06 *c
17 03 01 *c
17 03 03 *

TEERHOUDEND ASFALT
Definitie:

Homogeen mengsel van in hoofdzaak grind en/of zand, vulstof en bindmiddel op basis van
steenkoolteer, niet groter dan 100 x 100 x 30 cm, vrij van overig afval met een maximum
vervuiling van 10% zand.

Specificatie:

-

Verboden:

- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

asfaltpuin < 100%
grind < 100%
PAK's < 50 mg/kg
zand < 10%

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 11.22
Eural code:
17 01 07 c
19 12 09
19 12 12 c
17 05 04 c

VERVUILD PUIN
(niet gevaarlijk)
Definitie:

Alle steen- en betonachtige materialen, niet zijnde: steengaas, gips en/of asfalt, niet groter
dan 100 x 100 x 100 cm., met een maximum vervuiling van 10 % zand, dat direct inzetbaar
is minimaal als cat. 2 bouwstof.

Specificatie:

-

Verboden:

- gips, giboblokken, asfalt
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

betonresten en straatwerk < 100%
grind < 100%
koper < 190 mg/kg
kwik < 10 mg/kg
metsel- en/of betonpuin < 100%
PAK's < 50 mg/kg
restverontreinigingen gekleefd aan het puin (o.a. glas) < 5%
zand < 10%
zware metalen < 0,5%

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 13.00
Eural code:
17 02 01
03 01 05
19 12 07
20 01 38
15 01 03

c
c
c
c

AFVALHOUT A-KWALITEIT
Definitie:

Massief en niet verduurzaamd hout, niet zijnde hard hout, geïmpregneerd hout
(verduurzaamd), bielzen, hout dat langer tijd in water heeft gelegen en hout uit water en
funderingswerken.

Specificatie:

- hang- en sluitwerk < 1%
- hardboard, zachtboard, geplastificeerde houtsoorten, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout,
hardhout < 1%
- massief en niet verduurzaamd hout > 98%

Verboden:

-

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

bielzen en ander geïmpregneerd hout
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
overige afvalstoffen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 13.01
Eural code:
17 02 01
03 01 05
19 12 07
20 01 38
15 01 03

c
c
c
c

AFVALHOUT B-KWALITEIT
Definitie:

Alle houtsoorten niet zijnde geïmpregneerd hout (verduurzaamd), bielzen, hout dat langer
tijd in water heeft gelegen.

Specificatie:

- geschilderd massief hout, hard- en zachtboard, geplastificeerde houtsoorten, spaan- en
vezelplaat, geperst hout, hardhout en afvalhout a-kwaliteit > 99%
- hang- en sluitwerk < 1%

Verboden:

-

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

bielzen en ander ge‹mpregneerd hout
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
overige afvalstoffen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 13.02
Eural code:
17 02 04 *c
19 12 06 *c
20 01 37 *c
15 01 03

AFVALHOUT C-KWALITEIT
Definitie:

Hout dat een behandeling heeft ondergaan om houtrot te voorkomen met
verduurzamingsmiddelen op basis van metaalzouten, fluor, borium en organische
verbindingen.

Specificatie:

- gewolmaniseerd of gecreosorteerd hout, bielzen > 95%
- overig houtsoorten en bouw- en sloopafval < 5%

Verboden:

-

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

beslag (spijkers e.d.) groter dan 10 cm
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
overige afvalstoffen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

PALLETS
Definitie:

Afvalhout bestaande uit pallets

Specificatie:

- Pallets < 100%

Verboden:

- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Aanlevering in bulk
- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Interne code: 13.04
Eural code:
15 01 03
03 01 05
19 12 07
20 01 38
17 02 01

c
c
c
c

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

AFVALHOUT
(niet geïmpregneerd)

Interne code: 13.06
Eural code:
17 02 01
03 01 05
19 12 07
20 01 38
15 01 03

c
c
c
c

Definitie:

Alle houtsoorten niet zijnde ge‹mpregneerdhout (verduurzaamd), bielzen, hout dat langer tijd
in water heeft gelegen en hout uit water en funderingswerken.

Specificatie:

- hang- en sluitwerk < 1%
- massief en niet verduurzaamd houthardboard, zachtboard, geplastificeerde houtsoorten,
spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, hard hout < 100%
- massief en niet verduurzaamdhout > 98%
- Pallets < 100%

Verboden:

-

beslag (spijkers e.d.) groter dan 10 cm
bielzen en ander ge‹mpregneerd hout
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking:

-

Aanlevering in bulk
Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m3
Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Magazijncontainer 10 tot 40 m3
Overige deugdelijke verpakkingen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

IJZER
(FERRO METALEN)

Interne code: 15.00
Eural code:
17 04 05 c
20 01 40
17 04 07 c
15 01 04
16 01 12
16 01 17
16 01 22 c
19 12 02
12 01 02

Definitie:

Al het schroot dat vrijkomt als afval, vrij van enig ander afval en direct geschikt voor
hergebruik.

Specificatie:

- schroot, ijzer en/of staal 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

- Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m3
- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- IJzer container rood ca. 1 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

ALUMINIUM

Interne code: 15.03
Eural code:
17 04 02 c
20 01 40
17 04 07 c
15 01 04
19 12 03
16 01 18
12 01 03
12 01 04

Definitie:

Aluminium dat vrijkomt als afval, vrij van enig ander afval en direct geschikt voor hergebruik.

Specificatie:

- aluminium 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

-

Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m3
Afzetcontainers 1 tot 40 m3
IJzer container rood ca. 1 m3
Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

LOOD

Interne code: 15.04
Eural code:
17 04 03 c
20 01 40
17 04 07 c
15 01 04
19 12 03

Definitie:

Afval bestaande uit loden pijpen of -flappen, vrij van andere afvalstoffen.

Specificatie:

- lood en loodflappen

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Dekselvat metaal 60 tot 200 liter incl. gesloten liner
- Wielloodbox 30 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

KOPER

Interne code: 15.05
Eural code:
17 04 01 c
20 01 40
17 04 07 c
15 01 04
19 12 03

Definitie:

Afval bestaande uit koperen pijpen, -fittingen of andere koperen verbindingsstukken.

Specificatie:

- koper en koper legeringen 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

-

Accubox
Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Boxpallet (incl. liner en bodem)
Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
IJzer container rood ca. 1 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 15.06
Eural code:
17 04 11 c
17 04 10 *c
19 12 03

KABEL
Definitie:

Afval bestaande uit electriciteitskabel, vrij van andere afvalstoffen.

Specificatie:

- kabel met metalen bedrading (koper)

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)
- Boxpallet (incl. liner en bodem)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

NON FERRO

Interne code: 15.08
Eural code:
17 04 07 c
20 01 40
15 01 04
16 01 18
17 04 02 c

Definitie:

Afval bestaande uit een monostroom van ‚‚n van de non ferro metalen of een mengsel
daarvan.

Specificatie:

(mengsel van) aluminium, koper en koper legeringen, tin, zink en/of lood 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- IJzer container rood ca. 1 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

ROESTVRIJSTAAL
(RVS)

Interne code: 15.09
Eural code:
17 04 05 c
17 04 07 c
20 01 40
15 01 04
16 01 18

Definitie:

Roestvrijstaal (RVS)

Specificatie:

- overige metalen < 10%
- roest vrij staal (RVS) < 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

-

Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Boxpallet (incl. liner en bodem)
IJzer container rood ca. 1 m3
Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

KOPER, GEEL

Interne code: 15.11
Eural code:
17 04 01 c
20 01 40
17 04 07 c
15 01 04
19 12 03

Definitie:

Afval bestaande uit geelkoperen pijpen, -fittingen of andere koperen verbindingsstukken.

Specificatie:

- koper en koper legeringen 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

-

Accubox
Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Boxpallet (incl. liner en bodem)
Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
IJzer container rood ca. 1 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

KOPER, ROOD

Interne code: 15.12
Eural code:
17 04 01 c
20 01 40
17 04 07 c
15 01 04
19 12 03

Definitie:

Afval bestaande uit roodlkoperen pijpen, -fittingen of andere koperen verbindingsstukken.

Specificatie:

koper en koper legeringen 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

-

Accubox
Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Boxpallet (incl. liner en bodem)
Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
IJzer container rood ca. 1 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 17.01
Eural code:
12 01 16 *c
12 01 17 c

REINIGBAAR STRAALGRIT
Definitie:

Afval dat ontstaat na het stralen van diverse voorwerpen bestaande uit het straalmiddel en
de verwijderde laag, dat na reiniging geschikt is voor hergebruik.

Specificatie:

- Hg < 0,01 mg/l
- straalmiddelresten, verfresten en metaalresten 100%
- zware metalen < 0,5%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige (gevaarlijke) afvalstoffen

Verpakking:

- ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)
- Bigbag 1 m3
- De emballage dienen (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke
pallets
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 17.02
Eural code:
12 01 16 *c
12 01 17 c

NIET REINIGBAAR STRAALGRIT
Definitie:

Afval dat ontstaat na het stralen van diverse voorwerpen bestaande uit het straalmiddel en
de verwijderde laag en wat na analyse als niet reinigbaar is geclassificeerd.

Specificatie:

- straalmiddelresten, verfresten en metaalresten 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige (gevaarlijke) afvalstoffen

Verpakking:

- ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)
- Bigbag 1 m3
- De emballage dienen (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke
pallets
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 20.00
Eural code:
20 03 01
20 03 06
20 03 99

REINIGINGSDIENSTAFVAL
Definitie:

Afval afkomstig van het vegen van openbare wegen en straten door de reinigingsdienst, niet
zijnde bij calamiteiten, bestaande uit o.a. bladeren, zand, drankflacons en plastic.

Specificatie:

- vuilniszakken, straatvuil (waaronder blikjes, flacons, papier, kunststof) > 75%
- water < 10%
- zand en bladeren < 25%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Bigbag 1 m3
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 20.02
Eural code:
20 03 03

VEEGVUIL
Definitie:

afval dat ontstaat bij het vegen van wegverhardinegn en verharde terreinen bestaande uit
bladeren en zand.

Specificatie:

- blikjes, folies, papier en karton < 20%
- zand en bladeren > 80%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

-

Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Bigbag 1 m3
Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 20.04
Eural code:
20 02 01
20 03 99

DRIJFAFVAL
Definitie:

Afval dat vrijkomt bij het reinigen van sloten en vaarten bestaande uit anorganisch materiaal
dat geschikt is voor recycling.

Specificatie:

blikjes, folies, papier en karton < 20%
- hout < 5%
- modder en slib < 5%
- organisch slootafval bestaande uit waterplanten, riet e.d. < 100%
- organische reststoffen (etenswaren), blik en/of glas < 5%
- water < 5%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 20.06
Eural code:
20 02 01
20 03 06

REINIGINGSSLIB
Definitie:

Afval dat zich heeft opgehoopt in putten, kolken en roosters welke door machinale afzuiging
is verwijderd.

Specificatie:

- PAK's < 0,5 mg/kg
- zand, kolkafval, bagger en putmodder, roosterzand 100%

Verboden:

-

Verpakking:

- Afzetcontainer vloeistofdicht 20 en 40 m3
- IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd)

kwik
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
overige afvalstoffen en verontreinigingen
PCB/PCT

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 30.00
Eural code:
20 03 01
19 12 10
19 12 12 c

BEDRIJFSAFVAL
Definitie:

Alle afvalstromen die vrijkomen bij het voeren van een bedrijf die in een
verbrandingsinstallatie verwerkt kunnen worden en/of waar een stortverbod voor geldt.

Specificatie:

- kantoorafval, kantine afval, verpakkingsmateriaal, papier en karton > 95%
- organische reststoffen (etenswaren), blik en/of glas < 5%

Verboden:

-

Verpakking:

Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Bigbag 1 m3
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

matrassen
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
overige afvalstoffen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 30.01
Eural code:
20 03 01
19 12 12 c

BEDRIJFSAFVAL B-KWALITEIT
(sorteerbaar)
Definitie:

Alle afvalstromen die vrijkomen bij het voeren van een bedrijf die door middel van sortering
geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik.

Specificatie:

- kantoorafval, kantine afval, verpakkingsmateriaal, papier en karton > 95%
- organische reststoffen (etenswaren), blik en/of glas < 5%

Verboden:

- matrassen
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

-

Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Bigbag 1 m3
Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 30.06
Eural code:
20 01 11
19 12 08

BEDRIJFSAFVAL G-KWALITEIT
(tapijt)
Definitie:

Tapijtafval afkomstig van selectieve verwijdering.

Specificatie:

- folies en andere kunststoffen < 10 %
- tapijtafval > 95 %
- zand en andere minrealen < 5 %

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige (gevaarlijke) afvalstoffen
Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 30.10
Eural code:
02 03 02
02 03 04
02 03 99
02 04 99
02 05 99
02 06 99
02 07 99
20 01 08

AFVAL UIT VOEDINGS EN GENOT INDUSTRIE
Definitie:

Restproducten die ontstaan bij de productie van voeding en genotsmiddelen welke niet meer
geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Specificatie:

- organische restproducten en/of water 100%

Verboden:

- (rest)producten van dierlijke oorsprong
- overige afvalstoffen

Verpakking:

-

Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Boxpallet (incl. liner en bodem)
Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)
Rolcontainer 70 tot 2500 liter
Vloeistofvat kunststof 60 tot 200 liter (UN goedgekeurd)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 30.11
Eural code:
20 01 08

SWILL
Definitie:

Voormalige voedingsmiddelen bestaande uit gekookte of gebakken etensresten van
plantaardige oorsprong die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn, vrij van
verpakkingsmaterialen.

Specificatie:

- plantaardige etensresten en producten 100%

Verboden:

- dierlijke (rest)producten
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Rolcontainer 120 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 30.13
Eural code:
20 01 08
20 02 01

KOFFIEDRAB
Definitie:

Restanten van koffiefiltermateriaal en koffie

Specificatie:

- koffie poeder > 70%
- koffiefilters < 20%
- water < 5%

Verboden:

- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 30.14
Eural code:
20 01 08
20 01 25

FRITUURVET
Definitie:

Afval van olien en vetten ontstaan bij het frituren van etenswaren, vrij van andere
afvalstoffen en verontreinigingen.

Specificatie:

- PAK's < 0,5 mg/kg
- PCB's per congomeer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 < 0,5 mg/kg
- plantaardige frituurvet en oliën

Verboden:

- overige afvalstoffen

Verpakking:

-

emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets
Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd)
Jerrycan 5 tot 25 liter (UN goedgekeurd)
Overige deugdelijke verpakkingen
Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 30.25
Eural code:
02 03 04
02 05 01
02 06 01
02 07 04
20 01 08
20 01 25
20 03 01
20 03 99

BEDRIJFSAFVAL CAT.3-MATERIAAL
Definitie:

Voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die
producten van dierlijke oorsprong bevatten, die niet langer voor menselijke consumptie
bestemd zijn.

Specificatie:

- verpakkingen < 90%
- Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong < 100%

Verboden:

-

afval dat (mogelijk) bacterieel, viraal of met schimmels is besmet
bloed en plasma
kadavers van dieren of onderdelen daarvan
verpakkingen van glas en metaal
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen en verontreinigingen
Verpakking:

-

Accubox
Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Handelsverpakkingen
Overige deugdelijke verpakkingen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 30.27
Eural code:
02 03 04
02 04 99
02 05 01
02 06 01
02 07 04
16 03 06 c
20 01 08
20 03 99

BEDRIJFSAFVAL TEN MINSTE HOUDBAAR TOT
(VERPAKT)
Definitie:

Voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die
producten van dierlijke oorsprong bevatten, die niet langer voor menselijke consumptie
bestemd zijn.

Specificatie:

- verpakkingen < 90%
- Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong < 100%

Verboden:

-

afval dat (mogelijk) bacterieel, viraal of met schimmels is besmet
bloed en plasma
kadavers van dieren of onderdelen daarvan
verpakkingen van glas en metaal
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen en verontreinigingen
Verpakking:

-

Accubox
Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Handelsverpakkingen
Overige deugdelijke verpakkingen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 31.00
Eural code:
03 03 07
04 02 09
19 12 10
19 12 12 c

HOOGCALORISCH MATERIAAL
Definitie:

Afval bestaande uit hoogcalorische materialen die ingezet kunnen worden voor
energieterugwinning

Specificatie:

-

calorische waarde > 30.000 kJ/kg
hout < 5%
kunststof verpakkingen
lage dichtheids polyethyleen (LDPE)
mineralen < 3%
organische bestanddelen < 5%
papier, karton < 100%

Verboden:

-

PCB/PCT
zware metalen
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te
weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 32.00
Eural code:
19 12 12 c

RESTFRACTIE UIT SORTEREN
(GEMENGD BSA/BA/GH)
Definitie:

Afval dat vrijkomt bij het sorteren van b&s-, grof huishoudelijk-, en bedrijfsafval en dat
verder niet te benoemen is in monostromen waarbij de herbruikbare stromen zijn verwijderd.

Specificatie:

- bielzen, geïmpregneerd hout, hout uit water- en funderingswerken, hout wat langere tijd in
het water heeft gelegen, overige afvalstoffen, tapijtafval, dakleer met aanhangend afval
< 10%
- gasbeton > 10%
- gips, giboblokken en gastbeton < 100%
- grond < 10%
- isolatiemateriaal
- keramische producten < 100%
- lage dichtheids polyethyleen (LDPE)
- papier, karton < 10%
- puin < 5%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- gevaarlijk afval (o.a verfblikken, kitkokers, pur-bussen e.d.)

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen en verontreinigingen
Verpakking:

- Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m3
- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 33.00
Eural code:
15 01 01
19 12 01
20 01 01

KARTON
Definitie:

Karton geheel vrij van andere afvalstoffen, dat direct geschikt is voor hergebruik.

Specificatie:

- karton 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

-

Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Overige deugdelijke verpakkingen
Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)
Perscontainer 3 tot 34 m3
Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 33.01
Eural code:
15 01 01
19 12 01
20 01 01

PAPIER/KARTON
Definitie:

Papier en karton, geheel vrij van overig afval, dat direct geschikt is voor hergebruik.

Specificatie:

- papier en/of karton 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

-

Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)
Perscontainer 3 tot 34 m3
Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 33.02
Eural code:
15 01 01
19 12 01
20 01 01

BONT PAPIER
Definitie:

Papier, geheel vrij van overig afval, dat direct geschikt is voor hergebruik.

Specificatie:

- papier en/of karton 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

-

Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)
Perscontainer 3 tot 34 m3
Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 33.03
Eural code:
20 01 01
20 01 99

ETIKETTEN AFVAL
Definitie:

afval bestaande uit etiketten, vrij van overig afval

Specificatie:

- stickerpapier afval < 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 33.04
Eural code:
15 01 01
19 12 01
20 01 01

WIT PAPIER
Definitie:

Wit papier, geheel vrij van overig afval, dat direct geschikt is voor hergebruik.

Specificatie:

- papier en/of karton 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

-

Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)
Perscontainer 3 tot 34 m3
Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 33.06
Eural code:
20 01 01

GRIJS KARTON
Definitie:

Karton, geheel vrij van overig afval, dat direct geschikt is voor hergebruik.

Specificatie:

- karton 100%
- papier, karton < 10%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

-

Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)
Perscontainer 3 tot 34 m3
Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 33.07
Eural code:
20 01 01

STICKERPAPIER
Definitie:

afval bestaande uit stickerpapier, vrij van overig afval

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

-

Afzetcontainers 1 tot 40 m3
emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets
Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)
Perscontainer 3 tot 34 m3
Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 33.10
Eural code:
20 01 01
20 01 99

ARCHIEF/CONFIDENTIEEL
Definitie:

Papier met daarop vertrouwelijke informatie welke vernietigd moet worden.

Specificatie:

- papier met vertrouwelijke informatie 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Overige deugdelijke verpakkingen
- Rolcontainer met af te sluiten deksel

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 34.00
Eural code:
15 01 07
19 12 05
20 01 02

FLESSENGLAS
(WIT)
Definitie:

Wit glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal, niet verontreinigd met chemische
stoffen of vloeistoffen, vrij van enig ander afval dat direct geschikt is voor hergebruik.

Specificatie:

- flessenglas (wit) 100%

Verboden:

- overige (gevaarlijke) afvalstoffen

Verpakking:

-

Glascontainer 2 m3
Afzetcontainer 1 tot 24 m3
Overige deugdelijke verpakkingen
Rolcontainer 120 liter
Rolcontainer 150 tot 240 liter (max. 150 kg per container)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 34.01
Eural code:
15 01 07
19 12 05
20 01 02

FLESSENGLAS
(BONT)
Definitie:

Gemengd glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal, niet verontreinigd met
chemische stoffen of vloeistoffen, vrij van enig ander afval, dat direct geschikt is voor
hergebruik.

Specificatie:

- flessenglas (gemengd) 100%

Verboden:

- overige (gevaarlijke) afvalstoffen

Verpakking:

-

Glascontainer 2 m3
Afzetcontainer 1 tot 24 m3
Overige deugdelijke verpakkingen
Rolcontainer 120 liter
Rolcontainer 150 tot 240 liter (max. 150 kg per container)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 34.02
Eural code:
16 01 20
17 02 02 c
19 12 05
20 01 02

SCHOON VLAKGLAS
Definitie:

Al het vlakglas afval, vrij van enig ander afval, dat direct geschikt is voor hergebruik.

Specificatie:

- vensterglas < 100%

Verboden:

-

Verpakking:

- Glascontainer 2 m3
- Afzetcontainer 1 tot 24 m3

raamkozijnen
rubberenstrips en andere auto onderdelen
spiegelglas
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
overige afvalstoffen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 34.03
Eural code:
17 02 02 c
19 12 05
20 01 02

VERVUILD VLAKGLAS
(NIET GEVAARLIJK)
Definitie:

Al het vlakglas afval, niet vrij van enig ander afval, dat direct geschikt is voor hergebruik,
zijnde draadglas, gepantserd glas en/ of dubbelglas met omranding.

Specificatie:

- vensterglas < 100%
- verontreinigingen zijnde niet gevaarlijk afval zoals rubber, kit en metalen

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Glascontainer 2 m3
- Afzetcontainer 1 tot 24 m3
- Overige deugdelijke verpakkingen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 34.05
Eural code:
17 02 02 c
20 01 02

GEMENGD GLAS
Definitie:

Gemengd glasafval, niet verontreinigd met chemische stoffen of vloeistoffen, vrij van enig
ander afval, dat direct geschikt is voor hergebruik.

Specificatie:

- alle soorten glas (gemengd) 100%

Verboden:

-

vloeistoffen
verontreinigingen met gevaarlijke stoffen
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
overige (gevaarlijke) afvalstoffen

Verpakking:

-

Afzetcontainer 1 tot 24 m3
Glascontainer 2 m3
Overige deugdelijke verpakkingen
Rolcontainer 120 liter
Rolcontainer 150 tot 240 liter (max. 150 kg per container)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 34.06
Eural code:
15 01 07
19 12 05
20 01 02

FLESSENGLAS
(GROEN)
Definitie:

Groen glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal, niet verontreinigd met chemische
stoffen of vloeistoffen, vrij van enig ander afval dat direct geschikt is voor hergebruik.

Specificatie:

- flessenglas (groen) 100%

Verboden:

- overige (gevaarlijke) afvalstoffen

Verpakking:

-

Glascontainer 2 m3
Afzetcontainer 1 tot 24 m3
Overige deugdelijke verpakkingen
Rolcontainer 120 liter
Rolcontainer 150 tot 240 liter (max. 150 kg per container)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 34.08
Eural code:
15 01 07
19 12 05
20 01 02

SCHOON GLAS
Definitie:

Al het glas afval, vrij van enig ander afval, dat direct geschikt is voor hergebruik, niet zijnde
draadglas, gepantserd glas en/ of dubbelglas met omranding.

Specificatie:

- alle soorten zuiver glas 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- overige afvalstoffen

Verpakking:

-

Afzetcontainer 1 tot 24 m3
Glascontainer 2 m3
Rolcontainer 120 liter
Rolcontainer 150 tot 240 liter (max. 150 kg per container)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 34.09
Eural code:
16 01 20

AUTORUITEN
Definitie:

Autoglas afkomstig van voertuigen, bestaande uit ruiten, glazen sunroof en/of van
koplampen, vrij van overige afvalstoffen.

Specificatie:

- Alle soorten zuiver glas afkomstig van voertuigen 100%

Verboden:

-

Verpakking:

- Glascontainer 2 m3
- Afzetcontainer 1 tot 24 m3
- Overige deugdelijke verpakkingen

lampen
rubberen strips en andere auto onderdelen
spiegelglas
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
overige (gevaarlijke) afvalstoffen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 34.10
Eural code:
15 01 07
19 12 05
20 01 02

FLESSENGLAS
(BRUIN)
Definitie:

Bruin glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal, niet verontreinigd met chemische
stoffen of vloeistoffen, vrij van enig ander afval dat direct geschikt is voor hergebruik.

Specificatie:

- flessenglas (bruin) 100%

Verboden:

- overige (gevaarlijke) afvalstoffen

Verpakking:

-

Glascontainer 2 m3
Afzetcontainer 1 tot 24 m3
Overige deugdelijke verpakkingen
Rolcontainer 120 liter
Rolcontainer 150 tot 240 liter (max. 150 kg per container)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 34.27
Eural code:
17 02 02 c
19 12 05
20 01 02

GEMENGD VLAKGLAS
Definitie:

Al het vlakglas afval, zoals enkel en dubbelglas (evt met metalen of aluminium randen),
draadglas, gelaagd glas, autoruiten en tuindersglas.

Specificatie:

- alle soorten glas 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Overige deugdelijke verpakkingen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 40.01
Eural code:
20 03 07

GROF HUISHOUDELIJK AFVAL
Definitie:

Afval afkomstig van huishoudens en bedrijven bestaande uit grotere voorwerpen die na
sortering voor materiaal hergebruik in aanmerking komen.

Specificatie:

- kantoormeubelen bestaande uit o.a. kasten, stoelen, tafels e.d. <100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- matrassen
- overige afvalstoffen
Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 40.07
Eural code:
20 03 07
19 12 12

MATRASSEN (SCHOON)
Definitie:

Alle soorten matrassen van bedden en soortgelijke herkomst, afkomstig uit huishoudelijk en
commercieel gebruik, zo schoon mogelijk en droog.

Specificatie:

-

pocketvering matrassen
binnenvering matrassen
latex matrassen, talalay latex matrassen
koudschuim matrassen
traagschuim matrassen
polyether matrassen

Verboden:

-

asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
gevaarlijk afval (o.a verfblikken, kitkokers, pur-bussen e.d.)
natte matrassen
ernstig vervuilde matrassen
overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking

- Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m3
- Afzetcontainers 6 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 50.00
Eural code:
02 01 03
02 01 99
20 02 01

AGRARISCH AFVAL A-KWALITEIT
Definitie:

Mengsel van potgrond, potplanten en kunststofpotjes afkomstig van kwekerijen.

Specificatie:

- grond < 100%
- piepschuim (EPS)
- riet afkomstig van daken

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 50.04
Eural code:
02 01 99

AGRARISCH AFVAL
(licht vervuild)
Definitie:

Mengsel van potgrond, potplanten en kunststofpotjes afkomstig van kwekerijen waarin zich
ander stoffen als bijvoorbeeld touw of folie bevinden.

Specificatie:

- grond < 100%
- piepschuim (EPS)
- riet afkomstig van daken

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 51.00
Eural code:
02 01 03
20 02 01

GROEN/TUINAFVAL SCHOON
Definitie:

Afval dat vrijkomt bij het aanleggen en onderhoud van parken, plantsoenen, tuinen en
groenstroken, bestaande uit organische materialen.

Specificatie:

- gras, bladeren en overig dun snoeihout > 90%
- grond < 10%

Verboden:

-

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

groente en fruitafval
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
overige afvalstoffen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 51.01
Eural code:
20 02 01

TUINAFVAL COMPOSTEERBAAR
Definitie:

Afval dat vrijkomt bij het aanleggen en onderhoud van parken, plantsoenen, tuinen en
groenstroken, welke na compostering weer ingezet kan worden als grondstof.

Specificatie:

- gras, bladeren en overig dun snoeihout > 90%
- zand < 10%

Verboden:

-

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

groen en tuinafval in vergaande ontbinding
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
overige afvalstoffen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 52.01
Eural code:
02 01 03
20 02 01

GROENAFVAL VERVUILD
Definitie:

Groenafval dat vermengd is met andere bestanddelen (zoals plastic plantenbakken,
bevestigingsmaterialen e.d.) zodat dit afval niet direct geschikt is voor compostering.

Specificatie:

- folies en andere kunststoffen < 10 %
- gras, bladeren en overig dun snoeihout > 90%
- zand < 10%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 52.06
Eural code:
02 01 03
02 01 99

VEILINGAFVAL
Definitie:

Afval dat vrijkomt op veilingterreinen bestaande uit groenafval vermengd met
verpakkingsafval.

Specificatie:

- bomen en takken < 100%
- grond < 10%
- verpakkingsmateriaal < 20%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 52.16
Eural code:
20 02 01

CHRYSANTEN GROND
Definitie:

Grond dat zonder een reinigsstap direct geschikt is voor hergebruik en afkomstig is van de
chrysantenteelt.

Specificatie:

-

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainer 1 tot 24 m3

grond > 75%
puin < 5%
verontreinigingen < bodemkwaliteistklasse wonen
water < 25%

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 52.17
Eural code:
19 12 12 c

GROENAFVAL RESTFRACTIE NA SORTEREN
Definitie:

Groenafval fractie die overblijft na scheiding d.m.v. sorteerinrichting of aparte zeefstap van
groenafvalfractie en overige vervuiling niet zijnde groenafval.

Specificatie:

- grond < 10%
- snoeihout, takken, gras, stronken, blad > 90%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 53.03
Eural code:
02 01 99
19 12 12 c

POTGROND
Definitie:

Grond dat zonder een reinigsstap direct geschikt is voor hergebruik (categorie 0 bouwstof),
niet afkomstig van verdachte locaties of bij sanering van bodems.

Specificatie:

- klei < 100%
- water < 25%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- overige afvalstoffen

Verpakking:

Afzetcontainer 1 tot 24 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 53.08
Eural code:
02 01 99

PERKGOED
Definitie:

Potgrond verontreinigd met groenafval.

Specificatie:

- bomen en takken < 100%
- klei < 100%
- water < 25%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainer 1 tot 24 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 55.00
Eural code:
17 05 04 c
20 02 02

GROND
Definitie:

Grond dat zonder een reinigsstap direct geschikt is voor hergebruik (categorie 0 bouwstof),
niet afkomstig van verdachte locaties of bij sanering van bodems.

Specificatie:

-

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainer 1 tot 24 m3

grond > 75%
puin < 5%
verontreinigingen < bodemkwaliteistklasse wonen
water < 25%

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 55.03
Eural code:
17 05 03 *c
17 05 04

GROND REINIGBAAR
Definitie:

Verontreinigde grond, (niet zijnde gevaarlijk afval) dat na een reinigsstap geschikt is voor
hergebruik als categorie 1 bouwstof.

Specificatie:

-

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainer 1 tot 24 m3

grond < 100%
puin < 5%
verontreinigingen < bodemkwaliteitsklasse industrie
water < 25%

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 55.05
Eural code:
17 05 04
20 02 02

GROND EN PUIN
Definitie:

Mengsel van grond en puin dat door een sorteerstap kan worden gescheiden in een
homogene grond en een homogene puinstroom.

Specificatie:

-

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainer 1 tot 24 m3

betonmortel < 100%
grond > 75%
verontreinigingen < bodemkwaliteistklasse wonen
water < 25%

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 60.00
Eural code:
07 02 13
20 01 39
15 01 02
17 02 03
02 01 04
16 01 19
19 12 04

KUNSTSTOF GEMENGD
Definitie:

Afval bestaande uit buizen, gevelelementen en hulpstukken van thermoplastische
kunststoffen of delen daarvan.

Specificatie:

- PVC, polyetheleen (PE) en/of polypropuleen (PP)

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

-

Afzetcontainers 1 tot 40 m3
ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)
Boxpallet (incl. liner en bodem)
Emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets
Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 60.04
Eural code:
02 01 04
07 02 13
15 01 02
17 02 03
16 01 19
19 12 04
20 01 39

FOLIES
Definitie:

Polyethyleen afval bestaande uit verpakkingsmateriaal en resten daarvan.

Specificatie:

- papier, karton < 10%
- polyethyleen folie, naturel > 90%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code : 60.06
Eural code:
02 01
07 02
15 01
16 01
17 02
19 12
20 01

04
13
02
19
03
04
39

KOFFIEBEKERS
Definitie:

Kunststof bekers gemaakt van polystyreen.

Specificatie:

- koffiebekers 100%

Verboden:

- overige afvalstoffen

Verpakking:

-

Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Boxpallet (incl. liner en bodem)
Overige deugdelijke verpakkingen
Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 60.21
Eural code:
16 01 19

BUMPERS
Definitie:

Bumpers die afkomstig zijn van motorvoertuigen.

Specificatie:

(on)gelakte polypropyleen,(PR) bumpers, (on)gelakte polycarbonaat (PC) bumpers, kleine
metalen delen als schroeven, sierstrips en verbindingsplaatjes 100%

Verboden:

- Glasvezel- (SMC-bumpers), RIM- en met schuim gevulde bumpers ( zoals hard PUR-schuim
en piepschuim),
- LPG-aansluiting, ingebouwde lampen en reflectoren, spatlappen, andere kunststof
onderdelen van autowrakken.
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- verbrande bumpers, kentekenplaat, metalen bumpersteunen,

Verpakking:

- Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m3
- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Container voor bumpers

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 60.38
Eural code:
02 01 04
07 02 13
15 01 02
16 01 19
17 02 03
19 12 04
20 01 39

KUNSTSTOF HDPE
Definitie:

Kunststof bestaande uit HDPE

Specificatie:

- folies en andere kunststoffen < 10 %
- hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)

Verboden:

-

overige kunststof onderdelen
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking:

-

Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Overige deugdelijke verpakkingen
Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)
Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 60.39
Eural code:
02 01 04
07 02 13
15 01 02
16 01 19
17 02 03
19 12 04
20 01 39

KUNSTSTOF PVC
Definitie:

PVC afval dat bestaat uit buizen, gevelelementen en hulpstukken of delen daarvan, vrij van
verontreinigen en overige afvalstoffen.

Specificatie:

- folies en andere kunststoffen < 10 %
- polyvinylchloride (PVC)

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 60.50
Eural code:
02 01 04
07 02 13
15 01 02
16 01 19
17 02 03
19 12 04
20 01 39

MIX HARDE KUNSTSTOFFEN
Definitie:

Een mix van harde kunststoffen, vrij van verontreinigingen en andere afvalsoorten.

Specificatie:

- zuivere en schone harde kunststoffen conform onderstaande opgave

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen en verontreinigingen zoals hieronder opgegeven

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

WEL toegestaan:

NIET toegestaan:

-

-

Emmers en deksels
Schone Jerrycans (zonder gevarenetiket)
Kratten
Plastic speelgoed ZONDER METAAL
Tuinstoelen
PVC buizen (niet langer dan 2 meter)
PVC pijpen (niet langer dan 2 meter)
PVC plafondschrootjes (badkamer)
HDPE buizen (niet langer dan 2 meter)
HDPE pijpen (niet langer dan 2 meter)
Rolcontainers, Kliko’s (ZONDER WIELEN)
Autobumpers (ZONDER METAAL)
Bloempotjes
Bloempottrays
Kunststof pallets

Emmers met afvalresten
Jerrycans met gevaren etiket erop
Polyester dakplaten
Polyester boten en badkuipen
Polyester platen
Kitkokers
Cartridges
Ijzer / metalen
Ski’s / surfplanken
Helmen
Straps / verpakkingsbandjes
Koffers en koelboxen
Hout
Huishoudelijk en bedrijfsafval
Autostoeltjes
Zachte kunststoffen (folie, slangen, rubber,
opblaasbaar speelgoed, etc.)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 60.61
Eural code:
02 01 04
07 02 13
15 01 02
16 01 19
17 02 03
19 12 04
20 01 39

PE BOUWFOLIE
Definitie:

Kunststof afval dat bestaat uit PE folie afkomstig van bouw gerelateerde werkzaamheden, vrij
van overige verontreinigen en afvalstoffen.

Specificatie:

- bonte folie < 20%
- polyethyleen folie, naturel > 80%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 62.00
Eural code:
16 01 03

AUTOBANDEN VAN PERSONENAUTO'S,
ONGESORTEERD
Definitie:

Autobanden van personenauto's, ongesorteerd.

Specificatie:

- banden van personenauto's of vrachtwagens (met of zonder velg), massieve banden,
fietsbanden, oude binnenbanden > 95%
- ferro- en non ferro metalen (velgen) < 5%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 62.01
Eural code:
16 01 03

AUTOBANDEN VAN PERSONENAUTO'S
ZONDER VELG
Definitie:

Autobanden van personenauto's, waarbij de velg is verwijderd.

Specificatie:

- banden van personenautos's (zonder velg) 100%

Verboden:

- autobanden van vrachtwagens en tracktoren, massieve banden, fietsbanden en
binnenbanden
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 62.02
Eural code:
16 01 03

AUTOBANDEN VAN PERSONENAUTO'S
MET VELG
Definitie:

Autobanden van personenauto's, met velg.

Specificatie:

- autobanden van personenauto's (met velg) > 60%
- velgen (ijzer of aluminium) < 40%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 62.03
Eural code:
16 01 03

AUTOBANDEN VAN VRACHTWAGENS
Definitie:

Autobanden van vrachtwagens waarbij de velg is verwijderd.

Specificatie:

- banden van vrachtwagens of bussen (met of zonder velg) > 95%
- ferro- of non ferro metalen < 5%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 62.04
Eural code:
16 01 03

BANDEN OVERIG
(TRACTOR, SHOVEL, HEFTRUCK, ETC.)
Definitie:

Banden afkomstig van tractoren, shovels, heftruck's e.d. waarbij de velg is verwijderd.

Specificatie:

- banden van vrachtwagens of bussen zonder velg > 95%
- ferro- en non ferro metalen (velgen) < 5%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 62.10
Eural code:
07 02 13

TECHNISCH RUBBER
Definitie:
afvalstoffen.

Rubber afval bestaande uit technische of thermoplastisch rubber, vrij van overige

Specificatie:

- thermoplastisch rubber, zoals rubberen afdichtingsringen, rubberen profielen, rubberen
vormartikelen, rubberen vloer- en plaatdelen 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 62.11
Eural code:
16 01 03

AUTOBANDEN GEMENGD
Definitie:

Autobanden ongesorteerd, afkomstg van personenauto's, vrachtwagens en/of tractors e.d.

Specificatie:

- banden van personenauto's of vrachtwagens (met of zonder velg), massieve banden,
fietsbanden, oude binnenbanden > 95%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 62.12
Eural code:
16 01 03

AUTOBANDEN BEM
Definitie:

Autobanden afkomstig van personenauto's.

Specificatie:

- banden afkomstig van garagebedrijven, bandenspecialisten, handelaren in autoaccessoires
als omschreven ETRTO definitielijsten Passenger Car Tyres en de Lite Trucks van de lijst
Commercial Vehicles. < 100%
- banden, die in deze lijsten niet zijn vermeld, maar in de praktijk wel worden gebruikt voor
voertuigen tot een gewicht van maximaal 3500 kg vallen tevens onder deze overeenkomst
< 100%

Verboden:

- banden met velg, motor-, fiets-, vrachtwagen- en tractorbanden. Banden uit de inzameling
van afvalstoffen en agrarische doel einden.
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige stoffen en voorwerpen

Verpakking:

-

Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Bandencontainer voor 20 of 40 stuks
Emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets
Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 65.00
Eural code:
16 03 06 c
04 02 09
04 02 21
04 02 22
20 01 10
20 01 11

TEXTIEL, SYNTHETISCHE VEZELS EN WEEFSELS
Definitie:

De restfractie die ontstaat bij het sorteren en produceren van kleding.

Specificatie:

- textiel gemaakt van natuurlijke of synthetische vezels 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 70.00
Eural code:
16 02 11
16 02 13
16 02 14
20 01 23
20 01 35
20 01 36

*
*
*
*

KOELKASTEN, DIEPVRIEZERS
Definitie:

Koelkasten en diepvriezers, die CFK-houdende koelmiddel bevatten, vrij van lekkages en
overige afvalstoffen.

Specificatie:

- koel- en vriesapparatuur

Verboden:

- lekkende onderdelen die CFK-, HCFK-, of FK-waterstoffen bevatten
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige (gevaarlijke) afvalstoffen
Verpakking:

-

Afzetcontainers 1 tot 40 m3
Emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets
Magazijncontainer 10 tot 40 m3
Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 70.01
Eural code :
16 02 13 *
16 02 14
20 01 35 *
20 01 36

OVERIGE HUISHOUDELIJKE APPARATUUR
Definitie:

Huishoudelijke aparatuur zoals ovens, magnetrons en stofzuigers.

Specificatie:

-

Verboden:

- Onderdelen die CFK-, HCFK-, of FK-waterstoffen bevatten
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

Elektrisch en elektronisch gereedschap
kleine apparatuur voor de keuken, zoals een keukenweegschaal, waterkoker, mixer
kleine apparatuur voor het huishouden, zoals strijkijzers
kleine apparatuur voor verzorging en gezondheid, zoals haardrogers
ovens, magnetrons, stofzuigers, audio apparatuur en overige consumentenapparatuur

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige (gevaarlijke) afvalstoffen
Verpakking:

-

Boxpallet (incl. liner en bodem)
Emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets
Overige deugdelijke verpakkingen
Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 70.02
Eural code:
16 02 13 *
16 02 14
20 01 35 *
20 01 36

TELEVISIES
Definitie:

Televisies inclusief bekabeling

Specificatie:

- televisies (beeldscherm niet gebroken)

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

- Boxpallet (incl. liner en bodem)
- Emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 70.04
Eural code:
16 02 13 *
16 02 14
20 01 35 *
20 01 36

KOPIEERMACHINES
Definitie:

Kopieermachines, vrij van tonervloeistoffen en -poeder.

Specificatie:

- kopieermachines

Verboden:

- tonerlinten en cassettes
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige (gevaarlijke) afvalstoffen
Verpakking:

- Boxpallet (incl. liner en bodem)
- Emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 70.06
Eural code:
16 02 11 *
20 01 23 *

GROTE HUISHOUDELIJKE APPARATUUR
DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT
Definitie:
Grote bedrijfsmatige op huishoudelijke apparaten gelijkende apparatuur die gevaarlijke
stoffen bevatten
Specificatie:

- airconditioningsapparatuur
- koel- en vriesapparatuur

Verboden:

- lekkende onderdelen die CFK-, HCFK-, of FK-waterstoffen bevatten
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

- Boxpallet (incl. liner en bodem)
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 70.07
Eural code:
16 02 14
20 01 36

KLEINE HUISHOUDELIJKE APPARATUUR
Definitie:

Kleine bedrijfsmatige op huishoudelijke apparaten gelijkende apparatuur

Specificatie:

-

Verboden:

- grote elektronische apparatuur
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

apparatuur voor het meten, aangeven of registreren van tijd, bijvoorbeeld een klok
elektrische insectenkillers
kleine apparatuur voor de keuken, zoals een keukenweegschaal, waterkoker, mixer
kleine apparatuur voor het huishouden, zoals strijkijzers
kleine apparatuur voor verzorging en gezondheid, zoals haardrogers
kleine schoonmaakapparaten

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

- Boxpallet (incl. liner en bodem)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 70.09
Eural code:
16 02 14
20 01 36

ICT- EN TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR
Definitie:

ICT- en telecommunicatieapparatuur

Specificatie:

- apparatuur voor gecentraliseerde gegevensverwerking
- apparatuur voor het verzamelen, opslaan, verwerken, presenteren of communiceren van
informatie
- apparatuur zoals monitor, faxapparatuur, kopieerapparatuur, computers, printers,
telefoons, kassa's, saldolezers (portable), chiplezers, beamers etc.

Verboden:

-

drukhouders
inkt
tonerlinten en cassettes
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

- Boxpallet (incl. liner en bodem)
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 70.13
Eural code:
16 02 14
20 01 36

ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH GEREEDSCHAP
Definitie:

Elektrisch en elektronisch gereedschap.

Specificatie:

- apparatuur voor het draaien, frezen, schuren, slijpen, zagen, snijden,afsnijden, boren,
maken van gaten, ponsen, vouwen, buigen of dergelijke bewerkingen van materialen
- apparatuur voor het verstuiven, verspreiden, dispergeren of op andere wijze behandelen
van vloeistoffen of gassen
- apparatuur voor lassen of solderen
- compressoren en diverse pompen
- mengers en roerders

Verboden:

-

groot niet-verplaatsbare industrieel elektrisch gereedschap
verontreinigingen met gevaarlijke stoffen
vrije vloeistoffen
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

- Boxpallet (incl. liner en bodem)
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 70.17
Eural code:
16 02 13 *
20 01 35 *

MEDISCHE- EN GEZONDHEIDSAPPARATUUR
Definitie:

Medische- en gezondheidsapparatuur.

Specificatie:
analyse- en testapparatuur
• apparatuur voor het opsporen, voorkomen, bewaken, behandelen en bestrijden van ziekten, verwondingen of
handicaps
• apparatuur voor radiotherapie, cardiologie, dialyse
• infuusapparatuur
• revalidatieapparatuur
Verboden:

- medische hulpmiddelen met geïmplanteerde en geïnfecteerde producten
(o.a. infuusslangen, naalden). Geïmplanteerde en geïnfecteerde producten worden
geaccepteerd als specifiek ziekenhuisafval, ongespecificeerd.
- radioactieve stoffen (bronnen moeten zijn verwijderd). Er is sprake van radioactieve
afvalstof als de activiteitsconcentratie van de stof hoger is dan de in bijlage 1, tabel 1van
het Besluit stralingsbescherming, genoemde waarde.
- verontreinigingen met gevaarlijke stoffen
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

- Boxpallet (incl. liner en bodem)
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 70.19
Eural code:
16 02 14
20 01 36

MEET- EN CONTROLE INSTRUMENTEN
Definitie:

Meet en controle instrumenten

Specificatie:

- apparatuur die gebruikt wordt voor de opname, de voorbereiding, de analyse, het doseren,
de synthese, de karakterisatie, de identificatie, de diagnostische analyse en de
kwaliteitscontrole van monsters in-situ of in laboratoria
- beveiligingsapparatuur
- gaschromatograaf (zonder radioactieve bron)
- HPLC-apparatuur
- meet- en regelsystemen voor industriële installaties
- verwarmingsregelaars (thermostaten)
- viscositeitmeter

Verboden:

- medische hulpmiddelen met geïmplanteerde en geïnfecteerde producten
(o.a. infuusslangen, naalden). Geïmplanteerde en geïnfecteerde producten worden
geaccepteerd als specifiek ziekenhuisafval, ongespecificeerd.
- radioactieve stoffen (bronnen moeten zijn verwijderd). Er is sprake van radioactieve
afvalstof als de activiteitsconcentratie van de stof hoger is dan de in bijlage 1, tabel 1van
het Besluit stralingsbescherming, genoemde waarde.
- verontreinigingen met gevaarlijke stoffen
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

- Boxpallet (incl. liner en bodem)
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 70.26
Eural code:
16 02 14

CONDENSATOREN EN TRANSFORMATOREN, PCB-VRIJ
Definitie:

Condensatoren en transformatoren die geen PCB's bevatten.

Specificatie:

- overige electronische onderdelen
- transformatoren en condensatoren, pcb vrij

Verboden:

-

grote elektronische apparatuur
PCB/PCT
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen en verontreinigingen
Verpakking:

-

ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)
Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
Handelsverpakkingen
Milieubox 30 tot 90 liter

UN code 3499 condensatoren
Etikettering Etiket nrs : 9
Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 77.00
Eural code:
17 09 03 *c

KGA UIT BOUW- EN SLOOPAFVAL
Definitie:

Gemengd klein gevaarlijk afval, ontstaan bij bouw- en sloopactiviteiten en bij het sorteren
van bouw- en sloopafval.

Specificatie:

-

emballage, verfrollers en -kwasten
lijmen en kitten < 100%
pur-bussen < 100%
spuitbussen < 100%
verfhoudend afval
verontreinigde verpakking

Verboden:

-

asbesthoudend of asbestgelijkend afval
vrije vloeistoffen
zuren en logen
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen en verontreinigingen
Verpakking:

- ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter

UN code 1325 brandbare organische vaste stof, n.e.g.
Etikettering Etiket nrs : 4.1
Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 77.01
Eural code:
20 01 21 *
20 01 99
20 01 35 *
20 03 01

KGA UIT KANTOREN
Definitie:

KGA dat ontstaat bij kantoorwerkzaamheden.

Specificatie:

-

Batterijen < 1 kg/stuk
beeld- en geluiddragers
gegevensdragers (video- en audiotapes), fotopapier en films
korrectievloeistof
schrijfmateriaal
toner in gesloten verpakking (< 5 liter) cartridge,typlint < 100%
toner- en inktcartridge en typlinten

Verboden:

-

batterijen > 1 kg/stuk, accu’s
cosmetica
lampen
onverpakt tonerpoeder
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking:

- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
- Milieubox 30 liter (maximaal 3 kg per box)
- Milieubox 60 liter (maximaal 6 kg per box)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 77.11
Eural code:
20 01 99

TONERCASSETES EN –POEDER
Definitie:

Droge en natte tonercassettes en tonerpoeder ten behoeve van printen, kopiëren en faxen.

Specificatie:

-

Verboden:

- inktlinten
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

inktjetcartridges
kleurstabilisatoren < 5%
kleurstoffen < 5%
kunstharsen < 5%
magnetiseerbare stoffen < 10%
oplosmiddelen < 10%
tonercassettes

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen en verontreinigingen
Verpakking:

-

ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)
Boxpallet (incl. liner en bodem)
Emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets
Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
Handelsverpakkingen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 77.12
Eural code:
16 02 16
20 01 99

GEGEVENSDRAGERS
(TAPELINTEN EN FLOPPYDISKS)
Definitie:

Voorwerpen en dragermaterialen voor de opslag van beeld, geluid en overige data.

Specificatie:

-

Verboden:

- vloeistoffen
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

banden, computertapes
bankpassen, magneetkaarten
blue-prints, ponskaarten
floppydisks, magneetdisks
fotopapier
fotorolletjes
video- en audiotapes
wegwerpcamera's

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

-

ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)
Boxpallet (incl. liner en bodem)
Emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets
Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 78.00
Eural code:
16 03 03 *c
16 03 04 *

ANORGANISCHE STOFFEN, SLECHT OPLOSBAAR
Definitie:

Anorganische chemicaliën, die slecht in water oplosbaar zijn.

Specificatie:

poedervormige-, vaste-, kristallijne- en/of metallische anorganische verbindingen

Verboden:

-

instabiele en explosieve stoffen
organische verbindingen
vloeistoffen
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking:

-

ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)
Bigbag 1 m3
Dekselvat kunststof 30 tot 200 liter (UN goedgekeurd)
Dekselvat metaal 30 tot 200 liter (UN goedgekeurd)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 78.09
Eural code:
10 01 01
20 01 99

BODEMAS EN SLAKKEN
Definitie:

Afval van de verbranding van afval bestaande uit bodemas en slakken.

Specificatie:

- assen en slakken van verbranding
- kwik < 10 mg/kg
- zware metalen (As, Cu, Cr, Co, Mo, Pb, Sn, Ni, V en Zn) < 25 mg/kg

Verboden:

-

Verpakking:

- ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)
- Bigbag 1 m3
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter

dioxinen (dirty 17)
PCB/PCT
radioactieve stoffen
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
overige afvalstoffen en verontreinigingen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 79.03
Eural code:
20 01 21 *

KWIK, METALLISCH
Definitie:

Metallisch kwik

Specificatie:

- Kwik uit kwikthermometers
- metallisch kwik

Verboden:

-

Verpakking:

- Dekselvat kunststof 60 liter max. 25 kg per collo (UN goedgekeurd)

amalgaam
kwiklampen, thermometers en andere (kwik houdende) voorwerpen
los kwik (moet in verpakking)
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
overige afvalstoffen en verontreinigingen

UN code 2809 kwik
Etikettering Etiket nrs : 8 6.1 GHS09
Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 79.10
Eural code :
20 01 21 *

KWIKHOUDENDE VOORWERPEN
Definitie:

Voorwerpen waarin vloeibaar kwik aanwezig is, i.e. kwikthermometers, -relais en –
barometers.

Specificatie:

-

barometers
kwikhoudende voorwerpen
kwiklampen
relais
thermometers

Verboden:

-

amalgaam
los kwik (moet in verpakking)
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige lampen
- overige afvalstoffen en verontreinigingen
Verpakking:

- Dekselvat kunststof 30 tot 200 liter (UN goedgekeurd)

UN code 3506 kwik in vervaardigde voorwerpen
Etikettering Etiket nrs : 8 6.1
Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 79.11
Eural code:
20 01 21 *

VERLICHTINGSAPPARATUUR
DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT
Definitie:

Gasontladingslampen, i.e. lage druk kwiklampen (TL-buizen, SL-, PL- en overige
spaarlampen), hoge druk kwiklampen (HPL-lampen), hoge druk natriumlampen (SONlampen) en lage druk natriumlampen (SOX-lampen).

Specificatie:

- gasontladingslampen (TL-buizen)
- HTL; TL-buizen lengte > 80 cm
- LTL; TL-buizen lengte < 80 cm, SL-lampen, PL-lampen, spaarlampen en TL-buizen met
afwijkende vormen
- SON-lampen
- SOX-lampen
- spaarlampen (SL,PL,etc)

Verboden:

-

gebroken gasontladingslampen
gloeilampen
water
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

-

Boxpallet (incl. liner en bodem)
Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
Handelsverpakkingen
HTL-, LTL-krat
Overige deugdelijke verpakkingen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 79.12
Eural code:
16 02 14
20 01 36

VERLICHTINGSAPPARATUUR
Definitie:

Armaturen.

Specificatie:

- verlichtingsarmaturen
- zaklamp (zonder batterijen)

Verboden:

-

gasontladingslampen (TL-buizen)
kwik-, natrium- en/of SOX-lampen
asbesthoudend of asbestgelijkend afval
verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

-

Boxpallet (incl. liner en bodem)
Overige deugdelijke verpakkingen
Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)
Rolcontainer 150 tot 240 liter (max. 150 kg per container)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 80.00
Eural code:
18 01 04 c
20 03 01

NIET-SPECIFIEK ZIEKENHUISAFVAL
Definitie:

Ziekenhuisafval dat vrijkomt bij intra- en extramurale instellingen en thuiszorginstellingen
waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen
teneinde infectie te voorkomen.

Specificatie:

-

Verboden:

-

beddengoed en overig linnen
lege infuuszakken, flacons en kunststof flessen
luiers
overig afval afkomstig van ziekenhuizen niet zijnde gevaarlijk afval
slangetjes en wondrains al dan niet vervuild met opgedroogd bloed of andere opgedroogde
vloeistoffen
- wegwerpkleding, pleisters, gaas, (gips)verband al dan niet met bloed vervuild
(delen) van proefdieren
afval dat (mogelijk) bacterieel, viraal of met schimmels is besmet
andere pasteuze en vloeibare afvalstoffen (wondvocht, drainvocht en pus)
beddingafval van patiënten die geïsoleerd zijn verpleegd
bloed en plasma
cytostatische- en cytotoxische geneesmiddelen
infuuszakken, flacons en kunststof flessen die nog vloeistoffen bevatten
menselijke anatomische resten en orgaandelen
radioactieve stoffen
scherpe voorwerpen (injectienaalden, capillairen, scalpels, instrumenten, glazen
bloedbuizen etc.)
- slangetjes en wonddrains (vloeistoffen bevattend)
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige (gevaarlijke) afvalstoffen
Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- Perscontainer 3 tot 34 m3
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 80.01
Eural code:
18 01 01
18 02 01 c

SPECFIEK ZIEKENHUISAFVAL, ONGESPECIFICEERD,
CAT 1 UITSLUITEND VOOR VERWIJDERING
Definitie:

Specifiek ziekenhuisafval dat vrijkomt bij intra- en extramurale instellingen en
thuiszorginstellingen waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale
richtlijnen teneinde infectie te voorkomen.

Specificatie:

-

Verboden:

-

afval dat (mogelijk) bacterieel, viraal of met schimmels is besmet
andere pasteuze en vloeibare afvalstoffen (wondvocht, drainvocht en pus)
beddingafval (van patiënten die geïsoleerd zijn verpleegd)
bloed en plasma
cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen
infuuszakken (nog vloeistoffen bevattend)
menselijke anatomische resten en orgaandelen
scherpe voorwerpen (injectienaalden, scalpels, instrumenten, glazen bloedbuizen etc.)
slangetjes en wonddrains (vervuild met bloed of andere vloeistoffen)

kwik
laboratoriumchemicalien
losse injectienaalden en andere scherpe voorwerpen (moeten in een naaldenbeker)
radioactieve stoffen (bronnen moeten zijn verwijderd). Er is sprake van radioactieve
afvalstof als de activiteitsconcentratie van de stof hoger is dan de in bijlage 1, tabel 1van
het Besluit stralingsbescherming, genoemde waarde.
- vrije vloeistoffen
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen

- energiedragers (batterijen, accu’s, etc.)
- overige afvalstoffen
Verpakking:

- maximaal 25 kg per verpakkingseenheid
- Naaldenbeker (UN goedgekeurd)
- Ziekenhuisvat 30 tot 60 liter (UN goegekeurd)

UN code 3291 ziekenhuisafval, ongespecificeerd, n.e.g.
Etikettering Etiket nrs : 6.2
(Tijdelijke) opslag dient uitsluitend te gebeuren in een vloeistofdichte afgesloten container.

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 80.02
Eural code:
18 01 04 c

INCONTINENTIEMATERIAAL
Definitie:

Incontinentiemateriaal

Specificatie:

- incontinentiemateriaal

Verboden:

- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 80.20
Eural code:
18 01 09
18 02 08

COSMETICA- EN MEDICIJNAFVAL IN KLEIN VERPAKKING
Definitie:

Handelsverpakkingen en kleine hoeveelheden onverpakte medicijnen- en cosmeticarestanten
max. afmeting per eenheid van 30 x 30 x 30 cm).

Specificatie:

- cosmetica zoals haarverzorgingsproducten, deodorant, parfum, tandpasta, poeders, cremes,
lotions etc.
- geneesmiddelen zoals poeders, pillen, dranken etc.
- schoenverzorgingsmiddelen
- verpakkingen < 95%

Verboden:

- brandbare of giftige (vloei)stoffen
- cytostatische- en cytotoxische geneesmiddelen
- losse injectienaalden en andere scherpe voorwerpen (moeten in een naaldenbeker)

Verpakking:

- ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)
- Boxpallet (incl. liner en bodem)
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 80.21
Eural code:
18 01 09

COSMETICA- EN MEDICIJNAFVAL BULK
Definitie:

Produktierestanten en grotere hoeveelheden onverpakte medicijnen- en cosmeticarestanten.

Specificatie:

cosmetica zoals haarverzorgingsproducten, deodorant, parfum, tandpasta, poeders, cremes,
lotions etc.
- geneesmiddelen zoals poeders, pillen, dranken etc.
- schoenverzorgingsmiddelen

Verboden:

- cytostatische- en cytotoxische geneesmiddelen
- losse injectienaalden en andere scherpe voorwerpen (moeten in een naaldenbeker)

Verpakking:

- ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 83.00
Eural code:
17 09 03 *c

PUR-BUSSEN
Definitie:

Pur-bussen al dan niet gevuld/vervuild met produktrestanten.

Specificatie:

- pur-bussen

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- gasflessen, brandblussers en overige spuitbussen

Verpakking:

- ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)
- Doos 60 liter (UN goedgekeurd)

UN code 1950 spuitbussen (aërosolen), brandbaar
Etikettering Etiket nrs : 2.1 AEROSOL
Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

BIJLAGE II
DEFINITIEBLADEN AFVALSTOFFEN

Interne code: 83.22
Eural code:
17 06 01 *
17 06 05 *

ASBESTHOUDEND AFVAL
Definitie:

Asbest (chrysotiel, amosiet of crosidoliet) en/of materialen en/of voorwerpen waarin asbest is
verwerkt, zoals asbestcement, asbesthoudende rem- en frictiemateriaal en asbesthoudende
thermische en electrische isolatiematerialen.

Specificatie:

-

Verboden:

- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- alle niet asbesthoudende voorwerpen en materialen

Verpakking:

- Asbest dient luchtdicht verpakt te worden in een zak of folie van minimaal 2 mm dikte
- Bigbag 1 tot 18 m3 geschikt voor asbest
- Dekselvat metaal 60 tot 200 liter incl. gesloten liner

asbest blauw (Crocidoliet)
asbest bruin (Amosiet)
asbest wit (Chrysotiel)
asbestcement
isolatiemateriaal
rem- en frictiemateriaal

UN code 2590 asbest, wit
Etikettering Etiket nrs : 9 ASBEST
Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi
Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen
aangepaste voorwaarden.

Uitgifte datum : 01/02/2019
Renewi Nederland B.V., SHEQ locatie Zoeterwoude

