
Wat mag na reservering wel en niet worden aangeboden op de milieustraat 

Al het huishoudelijke afval moet afkomstig zijn van adressen die afvalstoffenheffing of reinigingsrecht betalen 

Wat mag er gratis worden aangeboden: 

Afvalsoort: Waar of in welke bak 
Maximaal 
per jaar: 

Restafval in vuilniszakken Perscontainer:               bak nr. 10 5 zakken 

Hout afval (bijv. kasten) Houtcontainer          bak nr. 4 of 6 2 m3 

Overige grof huishoudelijk afval Grofvuilcontainer     bak nr. 5 of 7 2 m3 

Grof snoeiafval (tot 10 cm stamdikte) 
(geen hooi- en stro(balen) ) 

Groenvak 2 m3 

Oud ijzer / metaal IJzercontainer                 bak nr. 3  

Oud papier Papiercontainer               bak nr. 8  

Textiel/Schoenen Textiel ondergrondse     bak nr. 30  

PMD (verpakkingen van Plastic, 
Metalen en/of Drankkartons) 

PMD ondergrondse       bak nr. 30  

Harde kunststoffen (emmers, 
speelgoed e.d.)  

In de voorsorteerbakken 
kunststofcontainer           bak nr. 2 

 

Zachte kunststoffen (tuinslangen, 
tyleenbuizen, tafelzeil e.d.) 

Grofvuilcontainer      bak nr. 5 of 7  

Afgewerkte olie KCA loket 5 liter 

-Klein gevaarlijk afval 
-Gasflessen, brandblussers 
-Huishoudelijke oliën 
-Frituurvet 

KCA loket  

Flessenglas Glas ondergrondse        bak nr. 30  

Vlakglas  Vlakglasbak                   bak nr. 30  

Electrische apparaten   WEB container              bak nr. 23  

Schoon puin / kalkzandsteen 
(Geen (resten) van gips 
(platen)/gasbeton blokken, spijkers 
e.d.) 

Puincontainer 
0,5 m3 (één 
enkelassige 
aanhanger) 

Personenautobanden ZONDER velg Grote bandencontainer  bak nr. 24 5 

Witte piepschuim  
(niet gekleurd, droog en schoon) 

Piepschuim                     bak nr.11  

Matrassen Matrassencontainer  

Kringloopgoederen Kringloopcontainers  

 

Wat kan er betaald aangeboden worden: 
S.v.p. voor het storten eerst melden bij KCA loket 

Afvalsoort: Waar: 
Maximaal 
per jaar: 

Kosten*: 

Personenautobanden MET 
velg 

Kleine banden-
container nr.24 

5 € 6,12 per stuk 

Asbest in een dubbele laag 
plastic verpakt (de 
asbestmelding is uw eigen 
verantwoordelijkheid) 

Asbest-
container nr. 25 

20 platen 
(ca. 35 m2) 

€ 3,87 per m2 

*) bij voorkeur per pin. 

 

Wat mag er NIET worden aangeboden: 

 
Bedrijfsmatig afval 

 

Verbouwingsafval uit woning en/of tuin zoals: 

• Gips(platen), gasbeton, gelijmde wandtegels 

• Isolatiematerialen 

• Plafondplaten 

• Grote PVC voorwerpen (bijv. afvoer en rioolbuizen) 

• Deuren en kozijnen voorzien van glas 

• Dakleer, dakgrind, daktegels  

• Grond, graszoden 

• Hooi(balen), stro(balen) 

• Grof snoeihout / boomstammen met meer dan 10 cm stamdikte 

• Tuinhout, bielzen 

• Geïmpregneerd hout  

• Landbouwplastic 
 

Dergelijk afval kunt u aanbieden bij commerciële stortlocaties, o.a.: 

• Van Brenen, Velperengh 6 te Doorn, tel. 0343-412321 

• Wolfswinkel, Ambachtsweg 23 te Maarsbergen, tel. 0343-431945 

• Schuilenburg, Remmerden 130 te Rhenen, tel. 0317-613620 

 

         Vragen? Onze medewerkers helpen u graag verder! 
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