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Tarieven milieustraat Malden 
 
 

Gratis afvalsoorten 

Asbest Afval waarin zich asbest bevindt 

Autobanden 
Banden met of zonder velg met een doorsnede van maximaal 1.20m 
en afkomstig van personenwagens, caravans en aanhangers. 

Frituurvet 
Frituurvet of -olie aanbieden in een handzame verpakking. Bijvoorbeeld 
in de originele verpakking of in een melkpak, ijsbak of plastic fles. 

Glas 
(verpakkingsglas) 

Lege glasverpakkingen zoals flessen en potten. 
Géén keramiek, spaarlampen, TL-lampen of spiegels. 

Glas (vlakglas) Alléén het glas, ontdaan van kozijnen en kitresten. 

Harde kunststoffen Zoals kunststof tuinmeubelen en emmers. 

Hout Hout dat niet geïmpregneerd is. 

KCA Klein Chemisch Afval 

Metalen 
Metaal of metalen onderdelen maar geen elektrische en elektronische 
apparatuur. 

Papier en karton Huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon is. 

Piepschuim Verpakkingspiepschuim, niet vervuild 

Snoeiafval 
Tuinafval dat vrijkomt bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van 
particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etc. 

Textiel 
Schone kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, 
grote lappen stof en gordijnen. 

Wit- en bruingoed 
Alle elektr(on)ische apparaten zoals koelkasten, computers, 
magnetrons, vaatwassers etc 

 

Betaalde afvalsoorten 

Bouw- en 
sloopafval 

Overig bouw- en sloopafval zoals gasbetonblokken, gips, parketschuursel en 
isolatiematerialen. 

Grof 
huishoudelijk 
restafval 
 

Volumineus of zwaar huishoudelijk afval zoals matrassen, laminaat, meubilair, 
vloerbedekking. 

Puin Harde steenachtige materialen zoals steenpuin, bakstenen en beton. 

Restafval Klein huishoudelijk restafval.  

 
Op de volgende pagina vindt u de tarieven voor de betaalde afvalsoorten.  
  

http://www.dar.nl/Basis.aspx?Tid=20&Sid=853&Hmi=25&Smi=853
http://www.dar.nl/Basis.aspx?Tid=20&Sid=855&Hmi=25&Smi=855
http://www.dar.nl/Basis.aspx?Tid=20&Sid=855&Hmi=25&Smi=855
http://www.dar.nl/Basis.aspx?Tid=20&Sid=855&Hmi=25&Smi=855
http://www.dar.nl/Basis.aspx?Tid=20&Sid=855&Hmi=25&Smi=855
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aanbod in m3
puin overig afval

categorie 3:

volumineus 

categorie 4 en 5:

schoon en lichtvervuild 

puin

categorie 6:

Niet chemisch overig 

afval

q stoelen en banken

q kasten

q vloerbedekking

q matrassen

q vervuilingsgraad 

minder dan 10%

q ongesorteerd afval

q Bouw - en sloopafval

q Vervuild puin 

(vervuilingsgraad meer 

dan 10%)

q thermopane

 m3 € € €

0-1/4 5,00€                               3,50€                               12,50€                             

1/4-1/2 9,00€                               7,00€                               25,00€                             

1/2-1 16,00€                             10,00€                             50,00€                             

1-1,5 25,00€                             15,00€                             70,00€                             

1,5-2 34,00€                             22,00€                             100,00€                           

2-3 45,00€                             32,00€                             140,00€                           

3-4 60,00€                             40,00€                             190,00€                           

grof huishoudelijk afval


