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Voorwoord
Voor u ligt het acceptatiereglement van Dar. Dit reglement is van toepassing op de
milieustraten die Dar beheert of exploiteert.
Het acceptatiereglement geeft inzicht in de acceptatie, opslag-, overslag en verwerkingsregels die van toepassing zijn op de, op de milieustraten, aangeboden afvalstoffen.
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1.

Inleiding

De milieustraat is een voor het achterlaten van (grove) huishoudelijke afvalstoffen ter
beschikking gestelde respectievelijk aangewezen plaats in de zin van artikel 10.22, leden 1
en 2 van de Wet milieubeheer.

Acceptatiereglement Dar Milieustraten
Het acceptatiereglement Dar milieustraten is van toepassing op het aanbieden van grof
huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraten van Dar (verder te noemen milieustraat) door
een aanbieder (zie hoofdstuk 2 Definities). Voor afval waarvoor betaald moet worden dient
de eigen bijdrage met het eventuele quotum op de afvalpas verrekend te worden. Het
gestorte afval boven het eventuele quotum op jaarbasis dient men via pin te betalen. Het
afval dient men maximaal te scheiden, zo nodig op aanwijzing van de medewerkers
(acceptanten) van de milieustraat.
Wanneer er vragen, opmerkingen of problemen zijn voor het aanleveren, afvoeren of
weigeren van afvalstoffen door een aanbieder of andere zaken, tracht de medewerker deze
eerst zelf op te lossen en legt anders het probleem voor aan zijn/haar leidinggevende.

Bedrijfsafval
Het aanbieden van afval door bedrijven Is niet toegestaan. Dit met uitzondering van
wettelijke regelingen die er zijn rond elektrische apparaten.

Koepelregeling gemeente Nijmegen
Deze koepelregeling geldt alleen voor inwoners van de gemeente Nijmegen op de
milieustraat Nijmegen en Wijchen.
De koepelregeling ondersteunt organisaties die vanuit ideële overwegingen een
maatschappelijk doel nastreven zonder winstoogmerk. Organisaties met een dergelijke
achtergrond en doelstelling in hun statuten kunnen tot de koepelregeling worden toegelaten.
Voor deze organisaties geldt een uniforme regeling voor de afgifte van afvalstoffen op de
milieustraten Nijmegen en Wijchen. De gemeente bepaalt of een organisatie in aanmerking
komt.

Afvalstoffen die niet in ontvangst worden genomen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radioactieve stoffen, uitgezonderd ionisatie rookmelders
Explosieven
Ziekteverwekkend- en bacteriologisch afval m.u.v. injectienaalden (in gesloten
verpakking)
Zeer giftige stoffen
Organische peroxiden
Autowrakken
(Industriële) procesafvalstoffen
Kadavers
Vervuilde grond
Onbekende chemische stoffen (laboratoriumafval etc.)
Bij twijfel: neem contact op met het klantencontactcentrum van Dar.
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Accepteren/weigeren van afvalstoffen op de milieustraat
Het aangeboden afval wordt geaccepteerd of geweigerd middels een afvalpas op de
milieustraten Nijmegen, Heumen, Wijchen, Millingen aan de Rijn (Rowill), Mook en Middelaar
en Groesbeek (van Kesteren) of identiteitsbewijs milieustraat Druten.
Bij twijfel door acceptant over de woonplaats van de aanbieder of herkomst van het afval
(bedrijfsafvalstoffen) wordt het aangeboden afval geaccepteerd, mits naam, adres,
woonplaats van de aanbieder, kenteken van het voertuig en de hoeveelheid en het soort
afval genoteerd kunnen worden. Als bij de controle achteraf blijkt dat de aanbieder niet uit
een gemeente afkomstig is, die aangesloten is bij de betreffende milieustraat en/of de
herkomst van het afval niet huishoudelijk is, worden de volledige verwerkingskosten en
inningskosten bij de aanbieder in rekening gebracht. De acceptant maakt deze werkwijze
aan de aanbieder bekend.
De reden voor deze wijziging van het Acceptatiereglement is het toetreden van de gemeente
Mook en Middelaar tot Dar en de hierbij behorende milieustraat in Mook sinds 1 januari
2021. Daarnaast is op 1 juli 2021 gestart met de inzameling van luier- en
incontinentiemateriaalinzameling waarbij ook op de milieustraten de mogelijkheid tot
inzameling van luier- en incontinentiemateriaal wordt geboden.
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2.

Definities

Dar Milieustraat
Een inrichting bestemd voor de aanname van afvalstoffen.

Exploitanten
Dar N.V.
Rowill Infra en Milieu
Van Kesteren

Kanaalstraat 401, 6541 XK Nijmegen.
Molenveld 22, 6566 CK Millingen aan de Rijn.
Ambachtsweg 16, 6562 AV Groesbeek.

Aanbieder
Degene die afvalstoffen op de milieustraat aanbiedt.

Teamleider milieustraat
De door de exploitant aangewezen persoon die belast is met en verantwoordelijk is voor het
beheer van afval op de milieustraat in brede zin en aanspreekpunt is voor de
toezichthouder(s).

Toezichthouder
De door de exploitant aangewezen persoon die belast is met het toezicht op het juist en
ordentelijk aanbieden van afval op de milieustraat.

Afvalpas
Een identificatiemiddel waarmee iedere gerechtigde gebruiker gebruik mag maken van de
milieustraat.

Afvalstof
Alle stoffen, preparaten of producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in
bijlage I bij richtlijn nr. 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006
betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of
zich moet ontdoen.

Gevaarlijke afvalstoffen
Afvalstoffen die op grond van de Eural geclassificeerd worden als gevaarlijke afvalstoffen.

Privacyreglement
Dar N.V. heeft een privacyreglement dat van toepassing is op het gebruik van de afvalpas op
de milieustraat. Het privacyreglement “Inzameling afvalstoffen inwoners en beheer openbare
ruimte in opdracht van gemeenten” is te vinden op www.dar.nl.

Voertuigen
Vrachtwagens, landbouwvoertuigen met of zonder aanhanger en voertuigen bedoeld voor
graafwerkzaamheden alsmede shovels zijn niet toegestaan.
Onder een vrachtwagen wordt in dit verband verstaan: een motorvoertuig te besturen met
rijbewijs C en waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen meer bedraagt
dan 3.500 kg.
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3.

Algemene bepalingen

3.1
Dit reglement is van toepassing op de milieustraten in Druten, Groesbeek, Heumen,
Millingen a/d Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. De adressen van deze locaties
staan vermeld in bijlage 1 van dit reglement.
3.2
Degene die afvalstoffen aanbiedt, dient te voldoen aan de in dit reglement gestelde regels en
voorwaarden en is verplicht de aanwijzingen van de toezichthouder op te volgen. Bij het niet
voldoen aan de regels, voorwaarden en aanwijzingen, kan de toegang tot alle Dar
Milieustraten onmiddellijk en voor onbepaalde tijd worden ontzegd, dit ter beoordeling aan de
exploitant.
3.3
Elke aanbieder van afvalstoffen dient in het bezit te zijn van een afvalpas (m.u.v. Druten en
Mook en Middelaar). Heeft men geen afvalpas, dan wordt de aanbieder de toegang tot de
milieustraat geweigerd en de aangeboden afvalstoffen van de aanbieder geweigerd.
3.4
Op de Dar Milieustraten zijn de wettelijke verkeersregels en -tekens conform de
wegenverkeerswet van toepassing, met inbegrip van de ter plaatse aangegeven maximum
snelheid van 5 km per uur.
3.5
Roken en open vuur is verboden.
3.6
Kinderen, jonger dan 12 jaar en huisdieren moeten in het voertuig blijven.
3.7
De aangeboden afvalstoffen gaan in eigendom over naar Dar op het moment dat de
afvalstoffen zijn gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken of containers.
3.8
De aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden in de daartoe bestemde containers te
worden gegooid.
3.9
Het is niet toegestaan om goederen of afvalstoffen van de milieustraat mee te nemen, of op
de milieustraat goederen met andere bezoekers uit te wisselen. Bij diefstal wordt aangifte
gedaan bij de politie.
3.10
Het is niet toegestaan film en/of beeldmateriaal te maken zonder toestemming van Dar.
Verzoeken voor het maken van film- en of beeldmateriaal moeten worden ingediend bij de
afdeling communicatie van Dar.
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4.

Voorwaarden voor afgifte van afvalstoffen

Voor afgifte van afvalstoffen op de Dar milieustraten moet aan de volgende voorwaarden
worden voldaan:
4.1
De afvalstoffen moeten afkomstig zijn uit een particulier huishouden waarvoor
afvalstoffenheffing betaald wordt uit de gemeente Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen,
Mook en Middelaar, Nijmegen of Wijchen.
4.3
De afvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden. ‘Scheiden doe je thuis’. Er mag
niet gesloopt worden op het terrein van de milieustraat.
4.4
Bij het aanleveren van de afvalstoffen mag gebruik worden gemaakt van een door het
voertuig voortbewogen aanhangwagen.
4.4
Aanbieders van afval moeten tijdens het wachten en tijdens het storten/lossen van afval de
motor van het voertuig afzetten.
4.5
De toezichthouder ziet erop toe dat de aanbieder zelf zorg draagt voor het (gescheiden)
storten/lossen van het aangeboden afval.
4.6
Bij een onrechtmatig verkregen toegang tot de milieustraat is de exploitant gerechtigd om de
desbetreffende persoon van de milieustraat weg te sturen.
4.7
Bezoekers worden geacht het afval te sorteren in de aangegeven afvalstromen op de
milieustraat. De afvalstromen worden middels borden aangegeven.
4.8
Aanbieders, aan wie de toegang is geweigerd, mogen niet op de milieustraat komen en dus
ook geen afvalstoffen aanbieden.

9

Acceptatiereglement Dar milieustraten versie 8

5.

Afvalstoffen met specifieke acceptatieregels

Asbest
Asbest moet goed worden verpakt in doorzichtige folie met een minimale dikte van 0,2 mm,
dichtgeplakt met plakband en voorzien van de speciale asbeststicker aangeleverd.
Het asbestfolie en de -sticker kan afgehaald worden bij één van de milieustraten van Dar. Bij
het afhalen van de folie moet het bij de sloopmelding ontvangen “Formulier Milieustraat” voor
Dar” getoond worden. Bij het aanbieden van het, op de juiste wijze verpakt, asbest moet dit
formulier afgegeven worden bij Dar. Voor meer informatie: www.dar.nl.

Klein Chemisch Afval (KCA)
KCA is afval van huishoudens met gevaarlijke bestanddelen.
Gevaarlijke/chemische afvalstoffen dienen in een afgesloten, bij voorkeur originele
verpakking (voorzien van etiket) te worden afgegeven aan de acceptant. Informatie omtrent
de inhoud van de verpakking moet door de aanbieder mondeling kunnen worden gegeven.
Luier- en incontinentiemateriaal
Het luier- en incontinentiemateriaal dienen te worden ingeleverd in de hiervoor bedoelde
zakken voor luiers en incontinentiemateriaal dit in verband met het voorkomen van
biologische agentia en geuroverlast.
Matrassen
In verband met brandgevaar accepteert Dar alleen droge matrassen om broei te voorkomen.

6.

Wegen

Voor bepaling van de kosten van betaalde afvalstromen moet op de milieustraten Groesbeek,
Millingen a/d Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen in- en uitgewogen om de
gewichten van de afvalstromen vast te stellen1. Op de milieustraat Heumen maakt de
toezichthouder een inschatting op basis van het volume.
Zowel bij het in- als uitwegen van het voertuig moeten dezelfde personen in het voertuig
aanwezig zijn; dit om het juiste gewicht van de gestorte afvalstoffen te bepalen.
Alle bezoekers die betaalde afvalstromen komen brengen moeten gebruik maken van de
weegbrug (met uitzondering van milieustraat Heumen). Dit geldt ook voor voetgangers en
fietsers. De weegbrug voldoet aan de wettelijk gestelde vereisten. De wegingen vallen
binnen een tolerantiegrens van +/- 5 kg.

1

Op de milieustraat Druten is dit niet van toepassing omdat hier alleen gratis afvalstromen worden
geaccepteerd.
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7.

Afvalpas

Kosten en voorwaarden van de afvalpas, worden door de desbetreffende gemeente
vastgesteld. Informatie over kosten, voorwaarden, is beschikbaar in de (digitale) afvalwijzer
per gemeente op de website van Dar: www.dar.nl.
•

Toegang tot de milieustraten (m.u.v. milieustraten Druten en Mook en Middelaar) kan
uitsluitend verkregen worden door het gebruik van de adres gebonden afvalpas.

•

In geval van verlies, diefstal of (on)zichtbare beschadiging van de verstrekte afvalpas, is
aan de Dar voor de aanvraag van een nieuwe afvalpas een vergoeding verschuldigd. De
vergoeding is door de gemeente vastgesteld.

•

Het jaarlijkse quotum van de afvalpas wordt bepaald door de desbetreffende gemeente.

•

Meer informatie over het aanvragen van een (nieuwe) afvalpas staat op www.dar.nl/shop.

8.

Kosten

Indien blijkt dat de aanbieder heeft gehandeld in strijd met de in dit reglement opgenomen
bepalingen, zullen de (extra) kosten die daarvan het gevolg zijn bij de aanbieder in rekening
worden gebracht.

9.

Openingstijden

Afgifte van afvalstoffen op de Dar Milieustraten kan alleen tijdens openingstijden. Deze,
alsmede de feestdagen waarop de milieustraten gesloten zijn, staan vermeld in de op de
website van Dar: www.dar.nl.
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10. Aansprakelijkheid
10.1
Bij schade, veroorzaakt door het niet nakomen van de bepalingen van dit reglement,
toegebracht aan de exploitant, zijn eigendommen, of aan in gebruik zijnde voorwerpen van
derden, is de aanbieder aansprakelijk jegens de exploitant, haar personeel en eventuele
derden. De aanbieder vrijwaart de exploitant voor alle aanspraken van derden.
10.2
De aanbieder is aansprakelijk voor de schade door hem/haar, het door hem/haar gebruikte
materieel dan wel de door hem/haar afgegeven afvalstoffen, aangebracht aan het personeel,
de eigendommen van de exploitant of derden.
10.3
De exploitant is niet aansprakelijk indien de milieustraat, door welke oorzaak dan ook, niet
toegankelijk is of toegang geweigerd wordt.
10.4
Het betreden van de milieustraat geschiedt op eigen risico.
10.5
De exploitant is niet aansprakelijk voor schade ten aanzien van de aanbieder en zijn/haar
materieel, ontstaan op het terrein van een Dar Milieustraat, tenzij aantoonbaar sprake is van
opzet of grove schuld van de exploitant.

11. Klachten
Klachten ten aanzien van het handelen van de exploitant moeten per mail worden ingediend
via info@dar.nl of schriftelijk naar het postadres van Dar worden gestuurd.

12. Slotbepalingen
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de exploitant.
Dit reglement treedt op 1 juli 2021 in werking.
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Bijlagen

1.

Adresgegevens Dar Milieustraten

Milieustraat Druten
Van Heemstraweg 52 te Druten
(achter de brandweerkazerne).
Milieustraat Groesbeek – Van Kesteren
Ambachtsweg 16 te Groesbeek

Milieustraat Heumen
Ambachtsweg 10 te Malden
Milieustraat Millingen aan de Rijn – Rowill Infra en Milieu
Molenveld 22 te Millingen aan de Rijn
Milieustraat Mook
Veldweg 3 te Mook

Milieustraat Nijmegen
Kanaalstraat 401 te Nijmegen

Milieustraat Bijsterhuizen
Bijsterhuizen 24-06 te Wijchen
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2. Huisregels van toepassing op milieustraten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceptatie volgens dit acceptatiereglement van Dar NV
Afvalpas verplicht.
Betaling alleen met pin.
Bezoekers moeten zich houden aan de aanwijzingen van het personeel.
In-en uitwegen met dezelfde personen in het voertuig.
Kinderen <12 jaar en huisdieren moeten in het voertuig blijven.
Op dit terrein gelden bepalingen van de wegenverkeerswetgeving.
Verboden goederen van het terrein mee te nemen.
Bij agressie en diefstal, of het vermoeden hiervan doet Dar aangifte.
Roken en open vuur verboden.
Maximale snelheid 5 km/uur.
Op het terrein is camerabewaking aanwezig.
Beeld- en filmmateriaal maken mag alleen met toestemming van de directie.
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3. Acceptatiereglement aanbiedmogelijkheden afvalsoorten
Soorten afvalstromen:
Elektronische Apparaten
Asbest
Gasflessen en
brandblussers
B - Hout
Autobanden met velg
Autobanden zonder velg
Piepschuim (EPS)
Tuin/snoei afval
Harde kunststoffen
Matrassen
Metalen
Papier en karton
Textiel
Vlakglas
Frituurvet
Klein Chemisch Afval
Flessenglas
Herbruikbare goederen
Plastic +
Bouw & sloop (BSA)
Schoon puin
Restafval
Grof afval
Grond
Dakleer
Gipsplaten
Geïmpregneerd
hout/bielzen
Luiers- en
incontinentiemateriaal

Milieustraat
Kanaalstraat
Gratis
Betaald
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

Milieustraat
Bijsterhuizen
Gratis
Betaald
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Milieustraat Druten
Gratis
Betaald
V
V

Milieustraat Rowill
Millingen a/d Rijn
Gratis
Betaald
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Milieustraat Heumen
Gratis
Betaald
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

V

V

V

V

V

V

V
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V

Milieustraat Kesteren
Groesbeek
Gratis
Betaald
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

V
V
V
V
V
V
V
V
V

