Slopen of bouwen?
Verbouwen, opruimen?

Wat mag er wel en wat mag
er niet in de container?

Ridder & De Vries
heeft nu een nog groter
aanbod van afzetcontainers!
Voor grote of kleine klussen.
Voor bedrijf en particulier.

B-hout

Geen tuinhout

Wel

• Kozijnen
• Deuren
• Keukenkasten
• Bureaus
• Spaanplaat
• MDF
• Zachtboard
• Hardboard
• Panlatten

Niet

• Bielzen
• Geïmpregneerde
houtsoorten
• Hout behandeld met
carboleum
• Vers hout van
snoeiwerkzaamheden
• Boomstammen
• Afvalsoorten anders
dan hout

Overige spelregels
• De container tot maximaal 15 cm
boven de rand beladen
• Veilig en vervoerbaar beladen
• Vrij van schadelijke en vreemde afvalstoffen
• Geen vloeibare afvalstoffen

Bel of mail ons voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte:
0519-554366
info@rdvtransport.nl
Achterdijken 20
9163 JV Nes Ameland
www.rdvtransport.nl

Inhoud: 2 m³ (alleen puin), 3 m³ en 6 m³

2-6
m³

Zeer geschikt voor:
Bouw- en sloopafval
Puin
Hout
Dakafval

Minder geschikt voor:
Lichte afvalstoffen die
gemakkelijk wegwaaien

Ridder & De Vries Transporten heeft zijn aanbod van  afzetcontainers flink uitgebreid. Nu is er voor elk project en elke
klus, groot of klein een geschikte afzetcontainer. In naast en
onderstaand overzicht ziet u de specifikaties en formaten
van de containers en voor welk type afval ze geschikt zijn.
Vraag vrijblijvend offerte voor het brengen en weer ophalen
van de door u gewenste container: 0519-554366.
Voor tuin- en snoeiafval verwijzen we u naar de gemeente
Ameland en naar de locale hoveniersbedrijven.
Inhoud: 15 m³ (6,50 x 2,40 x 1,20 m) (LxBxH)

Inhoud: 9 m³

15m³
9 m³
Zeer geschikt voor:
Bouw- en sloopafval
Hout
Dakafval

Minder geschikt voor:
Puin en overige zware
afvalstoffen
Lichte afvalstoffen die
gemakkelijk wegwaaien

Zeer geschikt voor:
Bouw- en sloopafval
Puin
Hout
Dakafval

Minder geschikt voor:
Lichte afvalstoffen die
gemakkelijk wegwaaien

Inhoud: 40 m³ (7 x 2,45 x 2,40 m) (LxBxH)

Wat mag er wel en wat mag
er niet in de container?
Bouw- en sloop
Gemengd

Wel

Niet

• Hout
• Puin (max. 10%)
• Isolatiemateriaal
• Metaal
• Gips
• Gipsblokken
• Gipsplaten

• Asbest en asbestgelijkend materiaal
• Autobanden
• Gevaarlijk afval
• Electrische apparaten
• Schoorsteenpuin
• Dakrenovatie afval

Puin

Schoon en steenachtig materiaal

Wel

• Baksteenpuin
• Betonpuin
• Keramiek
• Tegelwerk
• Straatklinkers
• Stoeptegels
• Dakpannen
• Grind, vrij van dakleer
en teerrestanten

Gesloten container. Inhoud: 9 m³

Niet

• Asbest of asbesthoudend materiaal
• Schoorsteenpuin
• Gips-/gasbeton
• Giboblokken
• Overige afvalsoorten
die niet op puinafval
lijken

Dakaval
Gemengd

4 0 m³

9 m³
Zeer geschikt voor:
Zeer geschikt voor:
Bouw- en sloopafval
Dakafval
Lichte(re) afvalstoffen

Minder geschikt voor:
Puin en overige zware
afvalstoffen

Bouw- en sloopafval
Hout
Dakafval

Minder geschikt voor:
Puin en overige zware
afvalstoffen

Wel

• Dakgrind
• Dakleer, teerhoudend
en bitumeus
• Aanklevend materiaal
(isolatie)
• 10% hout- en sloopafval

Niet

• Asbesthoudende en
asbestgelijkende
materialen
• Afvalstoffen die niets
met dakmateriaal te
maken hebben
• Meer dan 600 kg per m³

