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Algemene Acceptatievoorwaarden (A.A.V.)  
Reststoffen Centrale Alkmaar b.v. 
A.A.V. versie 1 – januari 2012,  

 
 

Acceptatievoorwaarden Gemengd Bouw- en Sloopafval  
Gemengd bouw- en sloopafval bestaat hoofdzakelijk uit een mengsel van puin, hout,  kunststof, 
papier, metaal, textiel en glas. Bouw en sloopafval mag geen gevaarlijke, giftige of 
milieuverontreinigde materialen bevatten. 
 
Niet-recyclebaar bouw- en sloopafval: 
Indien aangeboden vrachten minder als 70 % uitsorteerbare (∅) en recyclebare componenten 
bevatten, worden deze geaccepteerd als niet-recyclebaar bouw- en sloopafval. De volgende 
componenten zijn bepalend: 
� Hout A-kwaliteit (∅ > 15 cm); 
� Hout B-kwaliteit (∅ > 15 cm); 
� Puin (∅ > 5 cm); 
� Ferro metalen (∅ > 15 cm); 
� Non-ferro metalen (∅ > 15 cm); 
� Zand (maximaal  30 % (volume) van de totale vracht). 
 
Bijvoorbeeld: 
Combinaties van de stromen papier, gipsplaten, glas, karton en isolatiematerialen met minder dan 
70% uitsorteerbare componenten worden dus aangemerkt als niet-recyclebaar bouw- en sloopafval. 
 
Verboden componenten: 
Bouw en sloopafval mag niet vermengd / vervuild zijn met een of meerdere van de volgende zaken: 
Asbest(houdende materialen); 
Grond; 
Gevaarlijke afvalstoffen en Klein Chemisch Afval (KCA); 
Roet; 
Minerale olie; 
Bitumen- of teerhoudende materialen (bijvoorbeeld asfalt, dakleer en vuil dakafval); 
Door brand aangetast bouw en sloopafval; 
Niet steekvaste delen; 
Afvalstoffen met (potentiële) veiligheids- of milieurisico’s; 
Huisvuil; 
Straatvuil / veegvuil; 
Kolkvuil en plantsoenafval. 
Grond; dient gescheiden van bouw- en sloopafval aangeboden en afgevoerd te worden. Bouw- en     
            sloopafval mag maximaal 5 % (volume) “aanhangende” grond bevatten. 
 
Acceptatie: 
De acceptant van de vestiging van R.C.A. of van de externe be- en verwerker beoordeelt elke 
aangeboden vracht afval, bepaalt hierbij de afvalsoort conform de geldende acceptatievoorwaarden. 
Deze acceptanten zijn bevoegd vrachten afval aan de hand van de geldende (meest recente) 
acceptatievoorwaarden te wijzigen of te weigeren.  
 
 
Acceptatievoorwaarden A-/B-hout AV-31330 
A-/B-hout kan worden ingezameld en aangeboden als bouw- en sloopafval, bedrijfsafval of hout. Dit is 
afhankelijk van het proces en de activiteiten waarbij het afval vrijkomt. De acceptant van R.C.A. 
beoordeeld in welke categorie het hout wordt ingedeeld. 
 
A-/B-hout heeft de volgende specificaties: 
� Verlijmd hout; 
� Triplex; Vezelplaat; 
� Geplastificeerd hout; 
� Geperst hout; 
� Gebruikte meubels (alleen houten delen), niet zijnde A-hout;  
� Spaanplaat;  
� Boardmateriaal, hardboard en zachtboard;  



 

A.A.V. versie 1 – januari 2012            Reststoffen Centrale Alkmaar b.v.              Pagina 2 van 5 

� Mengsels van A-hout en B-hout; 
� Schoon hout zoals pallets, kratten, balken, planken, kozijnen, hardhout en/of schroten; 
� Schone houten emballage (verpakking, kisten, transportverpakking); 
� Schoon bouwhout; 
� Dakspanten; 
� Stuwhout (scheepvaart); 
� Deuren; 
� A-hout mag voorzien zijn van hang- en sluitwerk;  
 
Het volgende kan niet als A-/B-hout worden geaccepteerd : 
� C-hout; 
� Geïmpregneerd en of verduurzaamd hout; 
� Snoei en rooihout; 
� Hout uit de bodem en / of water en beschimmeld, verrot, aangetastof vermolmd hout;  
� Hout vermengd met grond en / of zand; 
� Plaatresten met glas en stenen; 
� Pallets met kunststofdelen; 
� Hout vermengd / vervuild met papierafval; 
� MDF soorten; 
� B-hout vermengd met componenten niet zijnde B-hout.  
 
Vrachten A-/B-hout welke meer dan  2 % (volume) vervuild zijn met materiaal niet zijnde A-/B-hout 
kunnen niet als A-/B-hout geaccepteerd worden. 
 
Acceptatie 
De acceptant van de vestiging van R.C.A. of van de externe be- en verwerker beoordeelt elke 
aangeboden vracht afval, bepaalt hierbij de afvalsoort conform de geldende acceptatievoorwaarden. 
De acceptanten zijn bevoegd vrachten afval aan de hand van de geldende (meest recente) 
acceptatievoorwaarden te wijzigen of te weigeren. 
 
Acceptatievoorwaarden C-hout (AV-31292) 
C- Hout moet, gezien de herkomst, (bijna) altijd ingezameld en aangeboden worden als bouw- en 
sloopafval. 
 
C-hout heeft de volgende specificaties: 
� Mengsels van A-hout, B-hout en C-hout; 
� Bielzen; 
� geïmpregneerd hout; 
� gecreosoteerd hout; 
� Beschoeiingshout; 
� Uit de bodem en uit waterbodems getrokken palen en houten delen; 
� Vermolmd hout; 
� Aangetast hout; 
� Verweerd hout. 
 
De volgende kenmerken zijn hierbij van belang: 
� Bruine of zwarte gebeitste houtoppervlakten; 
� Groenachtige houtoppervlakten (duid op impregnatie / verduurzaming); 
� De mate waarin het hout naar binnen of tot aan de kern is behandeld (duid op impregnatie / 

verduurzaming); 
� Zwarte of zeer donkere houtoppervlakken en de mate waarin de het hout naar binnen toe is 

aangetast door bijvoorbeeld teer, carboleum, water of grond, bodem, weersinvloeden; 
� De broosheid oftewel de mate waarin het hout reeds vergaan of aangetast is. 
 
Het volgende kan niet als C-hout worden geaccepteerd: 
� Houten delen met glas en / of stenen; 
� Pallets met kunststofdelen; 
� Hout vermengd met papierafval; 
� MDF soorten; 
� Bedrijfs- en/of bouw en sloop afvalstoffen vermengd met C-hout; 
� Snoei- en rooihout (= plantsoenafval); 
� C-hout vermengd met componenten niet zijnde C-Hout; 
� Met grond, klei en / of slib vervuild hout. 
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Vrachten C-hout welke meer dan  2 % (volume) vervuild zijn met materiaal niet zijnde C-hout, kunnen 
niet als C-hout geaccepteerd worden. 
 
 
Acceptatie: 
De acceptant van de vestiging van R.C.A. of van de externe be- en verwerker beoordeelt elke 
aangeboden vracht afval, bepaalt hierbij de afvalsoort conform de geldende acceptatievoorwaarden. 
Deze acceptanten zijn bevoegd vrachten afval aan de hand van de geldende (meest recente) 
acceptatievoorwaarden te wijzigen of te weigeren.  
 
 
Acceptatievoorwaarden Schoon Puin (AV-31240 / 17-03-2011) 
 
De afvalsoort schoon puin bestaat uit (een mengsel van): 
� Bakstenen, Metselstenen; 
� Betonpuin; hard cement 
� Straatklinkers en tegels; 
� Wand- en vloertegels; 
� Kalk-/ zandsteen; 
� Schone kiezels en schoon grind; 
� Dakpannen; Natuursteen; 
� Grind (schoon); 
 
Verboden componenten zijn: 
� Grond; 
� Asbest; 
� Minerale olie; 
� Roet; 
� Door brand aangetast puin; 
� Bitumen- of teerhoudende materialen niet zijnde dakafval of dakgrind,  
� (bijvoorbeeld asfalt)  
� Afvalstoffen met (potentiële) veiligheids- of milieurisico’s; 
� Zand; 
� Bijmengingen van afvalstoffen welke niet als bestanddeel van puin vermeld zijn; 
� Gasbeton, cellenbeton, Ytong, Gipsblokken, GIBO, gipsplaten, gips, e.d; 
� Zacht puin; 
� Sulfaatrijk puin (wit); 
 
Grof puin: 
Vrachten puin met delen die groter zijn dan 70 bij 70 cm worden als “grof puin” geaccepteerd. De 
acceptatievoorwaarden voor grof puin zijn gelijk aan de acceptatievoorwaarden van “schoon puin”. 
 
Acceptatie 
De acceptant van de vestiging van R.C.A. of van de externe be- en verwerker beoordeelt elke 
aangeboden vracht afval, bepaalt hierbij de afvalsoort conform de geldende acceptatievoorwaarden. 
De acceptanten zijn bevoegd vrachten afval aan de hand van de geldende (meest recente) 
acceptatievoorwaarden te wijzigen of te weigeren. 
 
 
Acceptatievoorwaarden Plantsoenafval (composteerbaa r) 
Deze afvalstroom bestaat uitsluitend uit snoeiafval, bladeren, snoei- en rooihout en gemaaid gras. 
Er mag geen grond en zand in het plantsoenafval aanwezig zijn. Plantsoenafval dient als een aparte 
deelstroom aangeboden te worden en mag alleen composteerbare componenten bevatten. 
 
Geaccepteerd composteerbaar Plantsoenafval bestaat uit: 
� Bladeren en gras; 
� Loof ; 
� Stro en hooi; 
� Takken; 
� Grofhout ( wel of niet verhakseld); 
� Klein snoeimateriaal (takken) en overige plantendelen; 
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Verboden componenten zijn: 
� Grond; 
� Zand; 
� Stenen; 
� Slootafval 
� Slib; Kolkenvuil en rioolslib 
� Mestafval 
� Alle andere bedrijfsafvalstoffen en bouw en sloopafvalstoffen al dan niet vermengt met 

plantsoenafval. 
� Afvalstoffen niet zijnde composteerbaar plantsoenafval. 
 
Vrachten plantsoenafval welke meer dan 2 % (volume) vervuild zijn met materiaal niet zijnde 
plantsoenafval, kunnen niet als plantsoenafval geaccepteerd worden. 
 
Acceptatie: 
De acceptant van de vestiging van R.C.A. of van de externe be- en verwerker beoordeelt elke 
aangeboden vracht afval, bepaalt hierbij de afvalsoort conform de geldende acceptatievoorwaarden. 
De acceptanten zijn bevoegd vrachten afval aan de hand van de geldende (meest recente) 
acceptatievoorwaarden te wijzigen of te weigeren. 
 
 
Acceptatievoorwaarden Zachte Puinsoorten (AV-31245 / 17-03-2011) 
Gasbeton & gips: 
Door het hoge sulfaatgehalte in bepaalde fracties, het bouwstoffenbesluit en de 
acceptatievoorwaarden van puinverwerkende bedrijven dienen de volgende lichte (witte) steenachtige 
fracties niet als onderdeel van puin of van kalk- / zandsteen, maar als een aparte stroom aangeleverd 
te worden: 
� Cellenbeton;  
� Gasbeton; 
� Ytong;    
� Gipsblokken; 
� GIBO;  
� Gipsplaten; 
� Gips. 
 
Acceptatie: 
De acceptant van de vestiging van R.C.A. of van de externe be- en verwerker beoordeelt elke 
aangeboden vracht afval, bepaalt hierbij de afvalsoort conform de geldende acceptatievoorwaarden. 
Deze acceptanten zijn bevoegd vrachten afval aan de hand van de geldende (meest recente) 
acceptatievoorwaarden te wijzigen of te weigeren.  
 
 
Acceptatievoorwaarden Dakafval & dakleer (AV-31370)  
De afvalsoorten dakafval en dakleer worden ingezameld en aangeboden als bouw- en sloopafval. Als 
afvalsoort dient altijd “dakafval” of “dakleer” aangegeven te worden.   
 
Dakafval: 
Dakafval is aan te merken als een met dakleer, teer, bitumen en / of asfaltpapier verontreinigde vracht 
bouw- en sloopafval. Dergelijke vrachten dienen als “dakafval” aangeboden te worden en niet als 
bouw- en sloopafval gemengd. Vrachten bouw- en sloopafval met een waarneembare vervuiling van 
dakleer, bitumen, (potentieel) vuil dakbedekkingsmateriaal, vuil dakgrind en teer worden als “dakafval” 
geaccepteerd. 
 
Dakafval is vervuild (bitumen / PAK’s) en dient om deze reden als een aparte afvalstroom gescheiden 
ingezameld, gescheiden op- en overgeslagen, gescheiden uitgesorteerd en gescheiden naar be- en 
verwerkers afgevoerd te worden. 
 
Dakleer: 
Vrachten dakafval die voor meer dan 50% uit dakleer bestaan, zijn aan te merken als “dakleer”: 
Dakleer is vervuild (PAK’s) en dient om deze reden als een aparte afvalstroom gescheiden 
ingezameld, gescheiden op- en overgeslagen, gescheiden uitgesorteerd en gescheiden naar be- en 
verwerkers afgevoerd te worden. 
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Acceptatie: 
De acceptant van de vestiging van R.C.A. of van de externe be- en verwerker beoordeelt elke 
aangeboden vracht afval, bepaalt hierbij de afvalsoort conform de geldende acceptatievoorwaarden. 
Deze acceptanten zijn bevoegd vrachten afval aan de hand van de geldende (meest recente) 
acceptatievoorwaarden te wijzigen of te weigeren.  
 
 
Acceptatievoorwaarden Metalen (AV-31499) 
 
Niet geaccepteerd worden: 
� Metalen, voorwerpen, objecten, machines, leidingen en emballage waarin of waarop zich 

olieresten of gevaarlijke afvalstoffen bevinden; 
� Niet gedemonteerde gasflessen en drukhouders; 
� Accu’s; 
� Autowrakken; 
� Materiaal met minder dan 90 % (volume) metaal; 
� Niet te scheiden / recyclen samenstellingen van ferro’s en andere materialen (kunststof, glas, 

hout, silicaten, etc); 
� Ferro’s uit ziekenhuizen, onderzoeksinstituten en / of andere instellingen die activiteiten 

uitoefenen waarbij radioactiviteit (straling) vrijkomt. 
 
Acceptatie: 
De acceptant van de betreffende vestiging van R.C.A. of van de externe be- en verwerker beoordeelt 
elke aangeboden vracht afval, bepaalt hierbij de afvalsoort conform de geldende 
acceptatievoorwaarden. Deze acceptanten zijn bevoegd vrachten afval aan de hand van de geldende 
(meest recente) acceptatievoorwaarden te wijzigen of te weigeren.  
 

 

 


