
Groot huishoudelijk afval, grof tuinafval en elektrische apparaten 

Afval dat te groot of te zwaar is voor een (ondergrondse) container of niet thuishoort in een 

(ondergrondse) container, dient u zelf naar het scheidingsstation te brengen of op afspraak te laten 

ophalen.  

 

Zelf wegbrengen naar het scheidingsstation  

U kunt voor onderstaande zaken geen grootvuil afspraak maken. 

Asbest, autobanden, beton, bielzen, brandblussers, klein chemisch afval (KCA), fietsen, 

graszoden, papier, tegels, dakpannen, tuingrond, (vlak)glas, textiel, elektrische apparaten. 

Voor de afvoer van grote hoeveelheden puin, bouw- en sloopafval, etc. zijn er diverse 

containerbedrijven in de regio. 

Regels voor het aanbieden van groot (tuin) afval 

• Zet afval op de afgesproken ophaaldag vóór 7.30 uur of de avond voor de afgesproken 

ophaaldag na 20.00 uur aan de openbare weg. 

• Bindt losse materialen van eenzelfde soort samen (planken, staven of snoeiafval zoals 

takken) tot hanteerbare bundels, met een maximale lengte van 2 meter. Maximaal 7 bundels 

per keer. 

• Omdat groot (tuin) afval meestal wordt opgehaald door een auto met een kraan, moet het 

afval goed bereikbaar zijn; d.w.z. 1,5 meter rondom vrij. Plaats groot (tuin) afval NIET bij 

verzamelcontainers, op uw eigen terrein, op een oprit, bij CAI-kastjes, bij een lantaarnpaal, 

tegen een hek of heg, achter auto’s, bij of onder een boom, onder een balkon of tegen de muur. 

• Geef bij het maken van een afspraak een duidelijke specificatie van wat u wilt laten ophalen en 

benoem de items afzonderlijk. Geef ook op ter hoogte van welk huisnummer u het groot 

(tuin)afval aan de weg zet.  

• Heeft u twee verschillende afspraken voor dezelfde dag, dan de verschillende typen 

afvalsoorten los van elkaar aanbieden. 

• Afval dat niet volgens de geldende regels aangeboden is, wordt door de GAD niet opgehaald 

en dient u zelf voor 20.00 uur dezelfde dag nog te verwijderen van de aanbiedplaats. 

Groot huishoudelijk afval 

• Divers huisraad, niet langer dan 2 meter. Deuren of kastdelen mogen heel blijven, maar mogen 

geen glas, spiegels of lampen bevatten.  

• Planken, staven, laminaat, en tapijt samengebonden tot hanteerbare bundels met een 

maximale lengte van 2 meter.  

• Indien u groot huishoudelijk afval aanbiedt in open huisvuilzakken mogen deze géén huisvuil 

of afvalstoffen bevatten zoals hierboven benoemd onder het kopje Zelf wegbrengen naar het 

scheidingsstation.  
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Grof tuinafval  

• Grof tuinafval bestaat uit organisch materiaal en wordt gescheiden ingezameld van ander 

groot huishoudelijk afval. Het is voornamelijk snoei afval te groot voor de groene container. 

• Grof tuinafval wordt gecomposteerd. Het mag niet vervuild zijn met andere materialen. 

• Bindt losse materialen zoals takken samen tot hanteerbare bundels, met een maximale lengte 

van 2 meter en tot een maximum van 15 kilo. 

Wat is geen grof tuinafval 

• Schuttingdelen, betongaas, rozenbogen, bielzen, tuinmeubilair of bijvoorbeeld plantenbakken 

zijn geen grof tuinafval. Maak voor deze producten een afspraak voor groot huishoudelijk 

afval of breng zelf weg naar het scheidingsstation. 

• Stronken en stammen zijn ook geen grof tuinafval. Deze zijn vaak zwaarder dan 15 kilo. U kunt 

hiervoor een afspraak maken voor groot huishoudelijk afval of u kunt het zelf wegbrengen 

naar het scheidingsstation.  

• Stenen, tuintegels, grind, tuinaarde en zand vallen ook niet onder grof tuinafval en kunt u zelf 

wegbrengen naar het scheidingsstation. Dit halen wij niet thuis bij u op.  

Elektrische apparaten 

• Tip; aan elektrische apparaten zit altijd een snoer. 

• We nemen geen apparaten met accu of batterij mee. 

• In verband met het vervoeren van grote elektrische apparaten moeten deze altijd rechtop 

worden aangeboden.  

• Wilt u meerdere elektrische apparaten laten ophalen? Stapel deze niet op elkaar.  

•  Koelkasten moeten leeg zijn, zonder etensresten 

• Het mag alleen het elektrische apparaat zijn, dus geen ombouw of frontjes eraan. 

• Elektrische apparaten die niet volgens de geldende regels aangeboden worden, wordt door de 

GAD niet opgehaald en dient u zelf voor 20.00 uur dezelfde dag nog te verwijderen van de 

aanbiedplaats. 

Groot verpakkingskarton 

• Groot verpakkingskarton zijn dozen van bijvoorbeeld fiets, bank of tv.  

• Groot verpakkingskarton klein maken en bij elkaar binden tot bundels, niet langer dan 2 meter 

en maximaal 7 bundels per keer. Zorg dat het niet weg kan waaien.  

• Haal de dozen leeg (geen beschermingsmaterialen erin laten), alleen het karton kunnen wij 

meenemen. 

 

  



Kosten 
 
Of u Groot Huishoudelijk Afval nu zelf brengt of laat ophalen, het is gratis zolang het niet méér is dan 1 

m3 per veertien dagen (1 x 1 x 1 meter). Indien u meer dan 1m3 aanbiedt, dan brengt de GAD 

kosten in rekening. U mag maximaal 3 m3 aanbieden of laten ophalen per veertien dagen. 

Laten ophalen kost € 45,- per extra m3, tegen een maximaal totaalbedrag van €90,-.  

 

Bedrijfsafval 

Wij zamelen geen bedrijfsafval in. Hier dient u een contract voor af te sluiten met een commerciële 

inzamelaar.  


