
Inzameling gevaarlijk afval
Gebruik de juiste emballage!

Het is van belang om de afvalstoffen van elkaar te scheiden, omdat er anders 

gevaarlijke chemische reacties kunnen ontstaan welke schade kunnen veroorzaken 

aan mens, dier of milieu. Voor alle gevaarlijke afvalstromen heeft GP Groot de  

juiste inzamelmiddelen.

Hieronder staan onze standaard inzamelmiddelen. Deze zijn UN 

gekeurd en direct uit voorraad leverbaar. Wij kunnen andere 

inzamelmiddelen voor klein gevaarlijk afval op aanvraag leveren. 

U kunt ons ook bellen voor advies: 088 472 11 50. Houdt u zich  

bij het verpakken van het gevaarlijk afval aan de volgende regels:

•  gevaarlijk afval moet zijn verpakt in UN gekeurde emballage;

•  de buitenkant van de emballage moet schoon zijn;

•  de emballage moet voorzien zijn van de juiste etikettering;

•  de emballage moet goed afgesloten zijn;

•  de juiste emballage moet gebruikt worden voor de juiste stof.

Klaarzetten van uw afval

Als u het gevaarlijk afval door ons laat ophalen, let u er dan op dat:

•  het afval niet op de openbare weg staat;

•  het afval klaar staat op een locatie die zonder obstakels 

te hoeven wegnemen bereikbaar is met een (elektrische) 

pompkar;

•  als het afval niet op de begane grond klaar staat er een 

goederenlift aanwezig moet zijn;

•  emballage die gevuld zwaarder is dan 25 kilo op een pallet 

klaarstaat.

Wij werken volgens de Wet Milieubeheer en de Wet Vervoer 

Gevaarlijke Stoffen waarin wordt voorgeschreven hoe gevaarlijke 

afvalstoffen moeten worden verpakt en vervoerd.

Hoe kunnen wij u helpen?

Neemt u contact met ons op als u vragen heeft of als wij u verder 

kunnen helpen. Wij kunnen u bijvoorbeeld het uitzoeken, sorteren 

en verpakken van het gevaarlijk afval uit handen nemen. Net als 

het ‘papierwerk’ voor de verschillende soorten gevaarlijk afval. 

Maak gebruik van alle kennis die wij hebben op het gebied 

van gevaarlijk afval. Bel ons op 088 472 11 50 of mail ons op 

gevaarlijkafval@gpgroot.nl.

60 liter metalen dekselvat

Vaste en/of verpakte 

afvalstoffen (gescheiden per 

categorie) – 40x60 cm

200 liter kunststof vloeistofvat

Diverse vloeibare 

afvalstoffen (gescheiden per 

categorie) – 58x94 cm

60 liter kunststof vloeistofvat

Diverse vloeibare 

afvalstoffen (gescheiden per 

categorie) – 40x63 cm

200 liter kunststof dekselvat

Diverse afvalstoffen 

(gescheiden per categorie) 

– 59x97 cm

60 liter kunststof dekselvat

Diverse afvalstoffen 

(gescheiden per categorie) – 

40x63 cm

200 liter metalen kruisvat

TL-Buizen – 60x90 cm

Boxpallet hout

O.a. verontreinigde 

emballage, brandblussers of 

drukhouders of elektrische 

apparaten – 100x120x95 cm

200 liter metalen dekselvat

Vaste en/of verpakte 

afvalstoffen (gescheiden per 

categorie) – 60x90 cm



inzameling en recycling

088 472 11 50

gevaarlijkafval@gpgroot.nl

telefoon

e-mail

Bigbag

Verfstof, industriele 

zouten en straalgrit – 

100x100x100 cm

600 liter kunststof accubox

(lood) Accu’s – 

120x100x80 cm

600 liter kunststof palletbox

vaste afvalstoffen, 

verpakte afvalstoffen – 

120x100x80 cm

100 liter kartonnen doos

Spuitbussen – 40x50x60 cm

60 liter kantoorbox

Toners (inktresten) – 

41x61x35 cm

120 liter kunststof dekselvat 

Spuitbussen – 49x80 cm

4 en 7 liter naaldenbeker

Injectienaalden en scherpe 

voorwerpen

50 liter naaldenbekerdoos

Naaldenbekers – 

38x29x45 cm

WIVA vat (vlakdeksel)

Ziekenhuisafval

30 liter (vlakdeksel) – 33x40x32 cm

50 liter (klikdeksel) – 33x40x52 cm

Schroefdeksel voor WIVA vat 

Ziekenhuisafval

800 liter ASP container

Vaste afvalstoffen - 

verpakte afvalstoffen – 

120x100x123 cm

1000 liter IBC container 

Diverse vloeibare afval stoffen 

(gescheiden per categorie) – 

1200x1000x116 cm

200 liter metalen vloeistofvat

Diverse vloeibare afval stof fen 

(gescheiden per categorie) – 

59x88 cm

60 liter metalen vloeistofvat

Diverse vloeibare 

afvalstoffen (gescheiden per 

categorie) – 40x60 cm

Kunststof jerrycans

Diverse vloeibare afvalstoffen 

(gescheiden per categorie)  

10 liter - 22 x 19 x 31 cm

20 liter - 29 x 25 x 38 cm

30 liter - 32 x 29 x 45 cm


