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 vlakglasafval dient schoon aangeleverd te worden. Vervuild vlakglasafval is niet  
 recyclebaar en worden alsnog gestort als restafval
         
 gevaarlijk afval wordt niet geaccepteerd. Indien de aanbieder gevaarlijk afval te  

 verwijderen heeft, wordt door Afvalzorg een afvalstroomnummer aangevraagd om deze   
 rechtstreeks af te voeren van de locatie van de aanbieder naar de verwerker

 in twijfelgevallen worden monsters genomen, die zullen worden onderzocht op  
 verontreinigingen. In afwachting van de uitslag van dit onderzoek wordt het materiaal  
 tijdelijk opgeslagen. Indien het materiaal niet voldoet aan de eisen, zullen de extra kosten 
 (van tijdelijke opslag en onderzoek) aan de aanbieder worden doorberekend
            
 niet geaccepteerde materialen dienen onmiddellijk door of namens de aanbieder te 

 worden afgevoerd. Dat geldt ook voor de materialen die aanvankelijk geaccepteerd 
 waren, maar waarvan later bleek dat ze geheel of gedeeltelijk ten onrechte geaccepteerd  
 waren 
          
  indien de aanbieder, ook na schriftelijke aanzegging, geen gevolg geeft aan de  

    opdracht de opgeslagen materialen te verwijderen, zullen de materialen voor rekening  
 van de aanbieder worden afgevoerd. De aanbieder of vervoerder kan tevens voor  
 bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot de opslagplaats worden ontzegd
  per locatie kunnen andere of aanvullende voorwaarden gelden. Neem hiervoor contact op 

 met uw contactpersoon

Vlakglas

Acceptatievoorwaarden

Vlakglas is een verzamelnaam voor glassoorten die gebruikt worden in de woning- en  
utiliteitsbouw (de bouw van kantoren, fabrieken en andere bedrijfsruimten), zoals in  
ramen, kozijnen en deuren. Vlakglas wordt daarom ook wel vensterglas genoemd. Maar  
ook design- en interieurglas kunnen onder de noemer vlakglas vallen.

  enkel blank/gekleurd glas    gehard glas
 dubbelglas met aluminium strip tussen    glazen bouwstenen en douchewanden 

 de glazen panelen      - zonder cementresten 
  draadglas      aquarium - zonder inhoud 
 gelaagd glas (glas met folie tussen de   glazen snijplanken  

 glazen panelen)      glas van foto- of posterlijsten 
 tuinders- of kassenglas     resten van kit of rubber, aluminium of  
 spiegelglas        plastic randjes en greepjes aan glas

 kookplaten          
 kachelruitjes           
 koffie- en theekannen            
 oven- en magnetronschalen            
 pannendeksels            
  glazen bekers en vazen
  flessenglas
  alle overige items die niets met vlakglas te maken hebben


