
 
 

ACCEPTATIEVOORWAARDEN BIJ GROF HUISHOUDELIJK AFVAL OP AFROEP 

 
Niet al het afval van particuliere huishoudens past in de container. Het kan te groot of te 
zwaar zijn voor de container of de huisvuilzak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meubels, 
vloerbedekking en huisraad. Dit afval is grof huishoudelijk afval. De gemeente haalt dit apart 
op.  
 
U biedt grof huishoudelijk afval op de volgende manier aan: stevig bij elkaar gebonden; 
pakketten die goed te pakken zijn -niet langer dan 1,50 meter en niet zwaarder dan 25 kilo 
(behalve als het niet te splitsen is); op de rand van de stoep, of in de berm aan de rand van 
de openbare weg; alleen vanaf 20.00 uur op de avond voor de ophaaldag en uiterlijk om 
07.30 uur op de inzameldag zelf. 
 
Let op: U mag niet alles na aanmelding als grof huishoudelijk afval aanbieden. Veel stoffen 
moeten apart worden ingeleverd bij de plaatselijke brenglocaties en / of regionale 
milieustraten. Het betreft de volgende stoffen:  
 

• Restafval / huisvuil  
• groente-, fruit- en tuinafval  
• klein Chemisch Afval  
• oud papier en karton  
• glas en vlakglas  
• kunststof verpakkingen  
• textiel  
• elektrische en elektronische apparaten (voor apparaten boven de 10 kilo moet u een  
  aparte afspraak maken via de meldlijn, anders inleveren bij een van de milieustraten 
  of bij de leverancier)  
• bouw- en sloopafval  
• verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine 
  kleur, zoals tuinmeubelen of tuinhout  
• tuinvuil dat niet is ontdaan van aanhangende grond of wortelstobben  
• bomen, boomstompen, bielshout  
• zand, grond en grind  
• auto- onderdelen  
• accu’s  
• steenwol of glaswol  
• asbest en asbesthoudend materiaal  
• bedrijfsafval  
• geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen, zakken en dozen  
• auto-, motor-, fietsbanden  
• bitumenhoudend afval  
• grote metalen voorwerpen  

 
Meer informatie vindt op www.zandvoort.nl / Inwoner / Digitale balie. Kijk hiervoor 
bijvoorbeeld bij: "puin, sloop- en bouwafval", "Klein Chemisch Afval", "glasbak", "oud papier 
inzameling", “plasticafval, inzameling”, "bruikbaar huisraad" en "afgedankte elektrische 
apparaten" etc. 


