
 

Algemene Voorwaarden 
 

 

Woord vooraf 

In dit document vindt u de Algemene Voorwaarden van Lesley Balk Zand & Grind, Straat & 

Grondwerken, Afvalinzameling & Container verhuur. Het document is bestemd voor de klanten 

van Lesley Balk. Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & 

Containerverhuur adviseert u om het hele document zorgvuldig door te nemen. 

Naast deze Algemene Voorwaarden zijn de Acceptatievoorwaarden en het Terreinen 

veiligheidsreglement van Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & 

Containerverhuur van toepassing op overeenkomsten voor de verwerking van Afvalstoffen. 

 
Voor alle vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Lesley Balk, 

tel. +31 6 30 45 95 34 of lesley-balk@hotmail.com 

Zie ook de website: www.lesleybalk.nl 

Algemeen: 

• Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Container verhuur 

hanteert vaste openingstijden waar aangehouden wordt en dit staat vermeld in de 

vergunning. 

• Algemene voorwaarden Zand & Grind handel 

• Algemene voorwaarden Artikel Afvalinzameling 

• Voorwaarden Artikel Aanlevering 

• Artikel Controle en weigering 

• Aanvullende voorwaarden Afval 

• Algemene voorwaarden Container verhuur 

• Terrein- en veiligheidsreglement: het reglement met voorschriften dat geldt voor 

eenieder die het terrein van Lesley Balk betreedt. 

mailto:lesley-balk@hotmail.com
http://www.lesleybalk.nl/


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ZAND & GRIND / STRAAT & 

GRONDWERK 

 

1. Definities 
 

a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die order heeft gegeven. 
 

b. Onder leverancier wordt verstaan Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & 

Container verhuur. Gevestigd te Emst aan de Oranjeweg nr. 43. 

c. Onder kubieke meters zand, grind of andere ander benodigdheden verstaan los gestorte kubieke 

meters en derhalve geen verdicht zand, grind of andere benodigdheden. 

2. Toepasselijkheid 
 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen en op 

alle met leverancier gesloten overeenkomsten. 

b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij schriftelijk zijn geschied. 

 

 
3. Wijziging opdracht 

 

Indien opdrachtgever een wijziging van de opdracht wenst, dient opdrachtgever dit te bespreken met de 

directie van leverancier. Het uitvoerend personeel op de werkplek is niet bevoegd de gegeven opdracht 

te wijzigen. Niet door de directie van leverancier gedane toezeggingen omtrent werkzaamheden binden 

leverancier in geen enkel geval. 

4. Aanbod en aanvaarding 
 

a. Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaves zijn vrijblijvend, zelfs indien deze een termijn voor 

aanvaarding bevatten. 

b. Indien een vrijblijvend aanbod door een opdrachtgever wordt aanvaard, heeft leverancier het recht 

het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 



5. Levering zand, grind of andere benodigdheden. 
 

a. Ingeval van levering zand, grind of andere benodigdheden heeft opdrachtgever te allen tijde het recht 

een monster op te komen halen bij het bedrijf van leverancier om de partij zand, grind of andere 

benodigdheden te beoordelen. 

b. Indien opdrachtgever zand, grind of andere benodigdheden ontvangt welke beduidend afwijkt van de 

partij zoals aangewezen op het bedrijf van leverancier of van het monster, zal leverancier deze kosteloos 

terugnemen, indien opdrachtgever terstond reclameert. 

c. Indien opdrachtgever geen monster neemt of niet komt kijken op het bedrijf van leverancier, dan is de 

leverancier van het geleverde zand, grind of andere benodigdheden niet aansprakelijk voor andere 

eventuele opmerkingen. 

d. Leverancier levert zand, grind of andere benodigdheden e.d. in los gestorte kubieke meters. 
 

e. Leverancier levert een natuurproduct. Leverancier kan derhalve niet garanderen dat er in het 

geleverde zand, grind of andere benodigdheden geen houtresten, ijzerresten of andere natuurlijke 

materialen voorkomen. 

f. Bij levering van verschillende partijen zand, grind of andere benodigdheden kunnen kleur- en 

kwaliteitverschillen optreden. Hierbij is de leverancier niet aansprakelijk. 

g. Bij levering van zand, grind of andere benodigdheden dient opdrachtgever de partij voor storting te 

inspecteren. Indien opdrachtgever later reclameert zijn de kosten voor het weghalen van het gestorte 

zand, grind of andere benodigdheden voor rekening van opdrachtgever. 

 
6. Prijzen en prijswijzigingen 

 

a. De leverancier genoemde prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW in Euro’s (€). 
De leverancier genoemde prijzen zijn bedrijfsmatig exclusief BTW in Euro’s (€). 

 
b. Tenzij in de offerte, aanbieding of prijsopgave anders is vermeld, zijn de kosten voor diensten en 
zaken die ter uitvoering van de opdracht worden betrokken niet in de prijs inbegrepen. 

 
c. De overeengekomen prijs is gebaseerd op onder andere kosten terzake van derden te betrekken 

materialen en diensten en transportprijzen. Indien vermelde kosten stijgen of nieuwe wettelijke 

voorschriften, waaronder begrepen heffingen en andere lasten van overheidswege, extra kosten 

noodzakelijk maken, zonder dat de leverancier dit kon voorzien ten tijde van het aangaan van de 

overeenkomst, is leverancier gerechtigd deze kostenverhogingen aan opdrachtgever door te berekenen. 

d. Indien opdrachtgever een particulier is, dat wil zeggen niet handelt in de uitoefening van een 

beroep of bedrijf, is leverancier gerechtigd na verloop van een termijn van drie maanden na het sluiten 

van de overeenkomst de prijs te verhogen. 

e. Leverancier is gerechtigd om voorschotten aan opdrachtgever in rekening te brengen. 



7. Levering ingeval van grondwerkzaamheden en bestratingen 
 

a. Ingeval van grondwerkzaamheden dient opdrachtgever zorg te dragen voor de volgende faciliteiten 

ten behoeve van de uitvoering van de opdracht: 

- voldoende werkterrein, daaronder begrepen terrein voor het eventueel plaatsen van bouwketen en 

opslag van materialen en wel in onmiddellijke nabijheid van de werkplek. Eventuele precariokosten zijn 

voor rekening van opdrachtgever; 

- goed begaanbare en voldoende brede toegangswegen, welke geschikt zijn voor het materiaal/transport 

van leverancier; 

- de levering van geschikt drink-, meng- en/of koelwater, alsmede de eventueel noodzakelijke aansluiting 

op het waterleidingnet. De kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever. 

- de levering van licht- krachtstroom, alsmede aansluiting op het elektriciteitsnet. De kosten hiervan zijn 

voor rekening van opdrachtgever 

b. Indien leverancier ter uitvoering van de oorspronkelijke opdracht extra werkzaamheden moet 

verrichten, daar opdrachtgever niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen ex lid a. van dit artikel, worden 

deze werkzaamheden zonder overleg met opdrachtgever uitgevoerd en dient de opdrachtgever de 

kosten daarvan naast de overeengekomen prijs te voldoen. 

c. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in dit artikel vermelde verplichtingen is opdrachtgever 

aansprakelijk voor de door leverancier gelden schade. 

d. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle voor de uitvoering van het werk vereiste 

vergunningen aanwezig zijn. 

e. Opdrachtgever zorgt voor bewaking van het terrein en draagt de kosten hiervan. Indien opdrachtgever 

hiermede ingebreke blijft, is opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan het materieel van leverancier. 

 

 
8. Melding van leidingen, kabels, ondergrondse werken enz. 

 

a. Opdrachtgever is gehouden leverancier schriftelijk te informeren omtrent de ligging van leidingen, 

kabels, ondergrondse werken e.d. 

b. Indien leverancier op niet aangegeven leidingen, kabels en ondergrondse werken stuit, komen de 

gevolgen daarvan voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever dient leverancier alsdan te 

vrijwaren voor eventuele schadeclaims aan derden. Opdrachtgever is alsdan tevens aansprakelijk voor 

de eventueel door leverancier geleden schade. 



9. Betaling 
 

a. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van enige korting te 

geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

b. Indien leverancier buitengerechtelijke kosten moet maken om zijn vordering te incasseren, komen 

deze kosten voor rekening van opdrachtgever. 

 

 
10. Reclamaties (terugvordering). 

 

a. Opdrachtgever dient met betrekking tot afwijkingen in hoeveelheden van geleverde zaken, danwel 

beschadigingen aan deze zaken, alsmede in geval van aflevering van zand, grind of andere 

benodigdheden terstond na aflevering te reclameren. 

b. Opdrachtgever dient ingeval van het uitvoeren van een bestratings- en grondwerkzaamheden te 

reclameren vóórdat leverancier de werkplek heeft verlaten. 

c. In de niet onder a en b genoemde gevallen dient opdrachtgever bij aangetekend schrijven te 

reclameren binnen acht dagen. 

d. Indien opdrachtgever later reclameert dan de onder a, b en c bedoelde tijdstippen; vervallen zijn 

rechten ten aanzien van een gestelde tekortkoming van leverancier. 

e. Gebreken met betrekking tot een gedeelte van het door leverancier geleverde, geven opdrachtgever 

nimmer het recht tot afkeuring van het geheel over te gaan. 

 
 
 
 
 
 
 



Algemene Voorwaarden Containerverhuur 

Afvalcontainer tarieven 

De afvalcontainer verhuur tarieven zijn allemaal All-In, dat betekent dat u niet extra kosten betaalt dan 

de opgegeven prijs. Onze container (bestellen) tarieven zijn inclusief: Transport (plaatsen en ophalen), 

Huur (2 weken), Verwerkingskosten, Administratiekosten en Milieuheffingen. De tarieven zijn exclusief 

de nog in rekening te brengen BTW. 

 

 
Afvalcontainer verhuur levertijd 

Wij proberen een flexibele houding aan te nemen als het gaat om afvalcontainer verhuur. Daarom is bij 

ons de eerste regel: als u voor 12.00 een container besteld, kan deze de volgende werkdag worden 

geleverd. Afhankelijk van de gewenste plaatsingsdatum. Mocht u eerder een container nodig hebben 

kan dit altijd worden overlegt. Wij zullen dan kijken of we de container op het gewenste tijdstip kunnen 

leveren. Vragen staat altijd vrij! U kunt direct een afvalcontainer huren via onze mail 

lesley-balk@hotmail.com of via ons contactformulier op de website: www.lesleybalk.nl 

 

 
Bestelling annuleren 

Als u de bestelling wilt annuleren dan kunt u dit doen tot 24 uur voor de levering door te bellen naar ons 

kantoor. Als u de bestelling wilt annuleren terwijl de chauffeur al onderweg is dan kan er € 100,- 

annuleringskosten (administratiekosten + handelings- /transportkosten) in rekening gebracht worden. 

 

 
Afvalcontainer verhuur plaatsing 

Voor de exacte plaats van de container dient u thuis aanwezig te zijn! De verhuurder kan niet 

aansprakelijk worden gesteld indien de container niet op de juiste plaats volgens uw inzicht staat. Indien 

wij de container moeten verplaatsen voor de huurder brengen wij extra kosten in rekening. Zorg dus 

altijd dat u van te voren duidelijk aangeeft waar de container moet komen te staan. Het liefst hebben wij 

dat er iemand aanwezig is, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. 

mailto:lesley-balk@hotmail.com
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Afvalcontainer huurtijd 

In de meeste gevallen mag de container gratis 2 weken blijven staan. Als deze 2 weken verstreken zijn 
dan rekenen wij een tarief van: 

 
• 2/6 m³ container, 3é & 4é week 10 euro per week en elke 2 weken wordt het verdubbeld qua 

huurprijs per week, bovenop de originele prijs. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. 
• 12 m³ container, 3é & 4é week 15 euro per week en elke 2 weken wordt het verdubbeld qua 

huurprijs per week, bovenop de originele prijs. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. 
• 30 m³ container, 3é & 4é week 30 euro per week en elke 2 weken wordt het verdubbeld qua 

huurprijs per week, bovenop de originele prijs. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. 
• 40 m³ container, 3é & 4é week 40 euro per week en elke 2 weken wordt het verdubbeld qua 

huurprijs per week, bovenop de originele prijs. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. 

 
Vergunning container 

U bent zelf verantwoordelijk voor (eventuele) vergunningen bij uw gemeente. Boetes vanuit 

bijvoorbeeld de overheid worden direct bij u gelegd. De meeste plaatsingen kunnen zonder vergunning 

worden gedaan. Maar het is altijd handig om na te vragen bij de gemeente of er een vergunning voor 

nodig is. 

 

 
Illegaal storten 

Indien u niet wilt dat anderen uw container illegaal vullen, raden wij u aan een zeil over uw 

container te spannen. U bent zelf verantwoordelijk voor het afval wat er in de container 

aangeboden wordt. 

 

 
Beladen container 

U mag de afvalcontainer maximaal 10 cm boven de rand beladen. Bij overtreding blijft de 

container staan en worden extra kosten in rekening gebracht. Dit is bijvoorbeeld voor het 

vervoeren. Als de afvalcontainer te hoog is beladen kan er afval op de weg belanden, dat is 

natuurlijk erg gevaarlijk. 

Bij het aantreffen van afval of materialen die wij niet accepteren in onze containers zijn we 

genoodzaakt de container te laten staan totdat het niet toegestane materiaal uit de container is 

verwijderd door de klant. Mochten wij afval of materialen aantreffen na het storten van onze 

container kunnen er extra kosten worden berekend. 

Voorbeelden: Wat mag NIET in een container gevonden worden: 



• Chemisch afval 

• Asbest en/of asbestlijkende producten 

• Matrassen (Extra kosten aan verbonden) 

• Geen natte specie of beton 

(Voor meer informatie ga naar Artikel Aanvullende voorwaarde Afval). 

 
 

Schade 

U bent zelf verantwoordelijk voor de gehuurde container. Mocht er schade ontstaan in de 

periode dat u de container heeft gehuurd meldt ons dit dan direct. De huurder is aansprakelijk 

voor de toegebrachte schade en dit wordt verhaalt op de huurder. Ook wanneer de container is 

opgehaald en wij kunnen mededelen dat de container is beschadigd. 

 

 
Advies 

Wij geven graag advies op maat. Dit doen we door samen met u uw persoonlijke situatie te bespreken. 

Zowel telefonisch als op kantoor. U kunt ons bellen op: 06-30459534 

Als u een container bij ons huurt stemt u automatisch in met deze afspraken, en gaan wij er vanuit dat 

hier aan wordt gehouden. 

 
 
 
 

 



 

Artikel Voorwaarden Afvalinzameling 

1. Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur accepteert 

onder meer geen afvalstoffen die genoemd zijn in de lijst van verboden afvalstoffen in de Aanvullende 

voorwaarden Afval. 

 

2. Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Container verhuur kan elke 

afvalstof of (partij) afvalstoffen weigeren: 

• die niet of niet geheel overeenkom(t)(en) met wat de ontdoener in het omschrijvingsformulier heeft 

aangegeven of met wat Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & 

Containerverhuur en de ontdoener in de opdrachtbevestiging of inname-/leveringsovereenkomst zijn 

overeengekomen; 

• waarvan de samenstelling onbekend is; 

• die schade kan (kunnen) toebrengen aan personen en installaties op de door Lesley Balk Zand & Grind, 

Straat & Grondwerk, Afvalinzameling & Containerverhuur aangewezen locatie; 

• als deze niet voldoet aan wat in internationale, Europese en/of Nederlandse wet- en regelgeving is 

bepaald. 

• als dit afvalstof vermeld staat op de lijst van verboden afvalstoffen dit staat ook al in artikel 

aanvullende voorwaarden afval. 

3. De ontdoener is verplicht zich de inname-/leveringsovereenkomst, acceptatievoorwaarden, eventuele 

aanvullende acceptatievoorwaarden en locatiereglementen strikt na te leven. 

4. De ontdoener licht de vervoerder in over de inhoud van de Inname-/leveringsovereenkomst. 
 

5. De ontdoener is verplicht de aangeboden afvalstoffen te vergezellen van het (de) volgens de wet-en 

regelgeving vereiste documenten of wettelijk geaccepteerde digitale gegevensdragers, en de daarop 

gevraagde gegevens volledig en naar waarheid in te vullen 

6. Behalve schriftelijk anders is overeengekomen moeten de afvalstoffen zodanig worden aangevoerd 

dat noch de lading, noch delen daarvan, van het voertuig kunnen vallen voordat de (stort)vloer is bereikt. 

Als de aard van de afvalstoffen dit risico met zich meebrengt, moet de lading worden afgedekt. Ook 

moeten, behalve schriftelijk anders overeengekomen, de stoffen zodanig worden aangeboden dat dit 

steekvast en lekvrij is, niet tot verwaaiing leidt en geen stof- en/of stankoverlast veroorzaakt bij de 

aanvoer en/of tijdens het storten. Kosten die Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, 

Afvalinzameling & Containerverhuur maakt om afwijkende stoffen te verwijderen, kunnen door Lesley 

Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur worden verhaald op 

degene die dit heeft veroorzaakt of de ontdoener of diens vertegenwoordiger. 

7. Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur kan nadere 

eisen stellen aan specifieke afvalstromen. Onder meer over de manier, tijdstip en plaats van aanvoer, 



stukgrootte, steekvastheid of verpakking. Deze nadere eisen worden vermeld in de Inname- of 

leveringsovereenkomst. 

8. U kunt alleen afvalstoffen ter verwerking aanbieden tijdens de door Lesley Balk Zand & Grind, Straat & 

Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur gestelde openingstijden. Informatie over de 

openingstijden kunt u ten alle tijden vinden op www.lesleybalk.nl 

 

 
9. In het geval dat de afvalstoffen achteraf niet voldoen aan de inname- of leveringsovereenkomst, 

wordt Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Container verhuur geacht 

deze stoffen nooit geaccepteerd te hebben. Er is dan alsnog sprake van een weigering naderhand. 

 

 
Artikel Aanlevering 

1. Stoffen die de ontdoener of de vervoerder aanbieden, worden bij de aflevering gecontroleerd om vast 

te stellen of de aard, samenstelling en hoeveelheid voldoen aan alle eisen en voorwaarden genoemd in 

dit reglement. 

 

2. Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur bepaalt, op 

voor de ontdoener en/of de vervoerder bindende wijze, de kwantiteit van de aangeleverde stoffen met 

behulp van een aanwezige geijkte weegbrug. Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, 

Afvalinzameling & Containerverhuur behoudt het recht hier in afzonderlijke gevallen van af te wijken. 

 

3. De vervoerder krijgt na weging of tenzij Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, 

Afvalinzameling & Containerverhuur in afzonderlijke gevallen anders de kwantiteit bepaalt, een afschrift 

van de weeg- of volumeresultaten. 

 

4. De begeleidingsbrief of weegbon wordt door Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, 

Afvalinzameling & Containerverhuur gecontroleerd op volledigheid en voor zover mogelijk op juistheid 

van de gegevens, evenals de verkregen toestemming tot aanleveri

http://www.lesleybalk.nl/


 
 

Artikel Controle en weigering 

1. Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur behoudt zich 

het recht voor te allen tijde de aangeleverde afvalstoffen te controleren en/of monsters te nemen en 

deze te onderzoeken of te analyseren op kosten van de ontdoener. Het staat de ontdoener vrij bij deze 

controles aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en om contra-monsters/ analyses te laten verrichten. Bij 

afwezigheid van de ontdoener bij deze controles of bij afwezigheid van contramonsters/analyses door de 

ontdoener, zijn de bevindingen van Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & 

Containerverhuur bindend. 

 

2. Als bij nadere controle blijkt dat de partij geheel of gedeeltelijk wordt afgekeurd, is Lesley Balk Zand & 

Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur gerechtigd de eventuele kosten, 

gemaakt door Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur 

om de partij of een deel daarvan te (doen) verwijderen of verwerken op de voor de betrokken partij 

voorgeschreven wijze, via Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & 

Containerverhuur te verhalen op de degene die dit heeft veroorzaakt of de ontdoener. 

 

3. De aangeboden stoffen worden geacht door Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, 

Afvalinzameling & Containerverhuur te zijn geaccepteerd op het moment dat Lesley Balk Zand & Grind, 

Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur na controle van de aangeboden stoffen op 

de losplaats of tijdens het invoeren van de stoffen in het verwerkingsproces heeft vastgesteld, dat de 

aangeboden stoffen overeenstemmen met de informatie zoals vooraf opgegeven en voldoen aan de in 

dit reglement genoemde eisen en voorwaarden. Bij aantoonbare schade, ontstaan door het aangeboden 

afval, kan de ontdoener alsnog aansprakelijk worden gesteld. 

 

4. De weigering wordt mondeling en/of schriftelijk aan de ontdoener bij de (voorgenomen) afgifte op de 

locatie Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur 

meegedeeld. Met afgifte wordt hier bedoeld de fysieke aanbieding op het terrein van Lesley Balk Zand & 

Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur. Het afval is dan nog niet definitief 

geaccepteerd, maar bevindt zich wel op het terrein van Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, 

Afvalinzameling & Containerverhuur. De weging heeft in de meeste gevallen al plaatsgevonden. In ieder 

geval wordt de weigering zo spoedig mogelijk schriftelijk of digitaal aan de ontdoener meegedeeld nadat 

de afvalstoffen daadwerkelijk zijn aangeboden op de door Lesley Balk Zand & Grind, Straat & 

Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur aangewezen locatie. 



5. Een weigering door Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & 

Containerverhuur wordt (eventueel) onderbouwd met foto’s en een uitleg van het geweigerde afval. 

 

6. Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur kan ook na vijf 

dagen afvalstoffen nog weigeren: 

• als Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur binnen die 

termijn de ontdoener schriftelijk heeft meegedeeld dat hij gelet op de hoeveelheid afgegeven 

afvalstoffen en/of het ontbreken van analysecertificaten of andere kwaliteitsgegevens voor de 

samenstelling meer tijd nodig heeft voor de acceptatie. Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerk, 

Afvalinzameling & Containerverhuur bericht de ontdoener uiterlijk één week na die mededeling 

schriftelijk over een weigering; 

• als blijkt dat de ontdoener aan Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & 

Containerverhuur onjuiste informatie over de samenstelling van desbetreffende afvalstoffen heeft 

verstrekt. Deze weigering wordt binnen vijf werkdagen na constatering van de onjuiste informatie 

meegedeeld aan de ontdoener. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Aanvullende voorwaarden Afval 

1. De volgende milieuschadelijke stoffen mogen niet aan Lesley Balk Zand & Grind, Straat & 

Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur worden aangeboden: 

• stoffen die volgens de Kernenergiewet (stb. 1963, 82) en Destructiewet (stb. 1957, 84) als 

milieuschadelijk zijn aangewezen; 

• specifiek ziekenhuisafval; 

• chemisch en daarmee vergelijkbaar afval (KGA-afval); 

• verven zoals lakken, coatings, beitsen, primers, verfslib, filtermatten, kleurstoffen en dergelijke; 

• oplosmiddelen zoals thinners, terpentine, ammoniak-oplossingen en dergelijke; 

• lijmen zoals montagekitten, pvc-lijmen, twee-componenten lijm, kunstharslijmen en dergelijke; 

• chemische bouwstoffen, waaronder morteltoevoegingen en plamuren; 

• afdichtingsmiddelen, waaronder kitspuiten, purschuim/foam en bitumen; 

• olie en vetten zoals diesel- en huisbrandolie, hydraulische olie, motorolie, remvloeistoffen, 

smeerolie, ontkistingsolie, oliefilters, absorptiekorrels, persluchtcondensaat, soldeervet en -pasta en 

dergelijke; 

• bestrijdingsmiddelen; 

• zuren en logen; 

• reinigingsmiddelen; 

• koelkasten en diepvriezers, accu’s en batterijen, energiezuinige lampen, TL-buizen en PCB houdende 

condensatoren van lichtarmaturen; 

• afvalstoffen die vallen onder de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur; 

• zelf ontbrandbare of licht ontbrandbare afvalstoffen; 

• ontplofbare afvalstoffen; 

• afvalstoffen die schade kunnen toebrengen aan mens, flora of fauna; 

• afvalstoffen die in aanraking met water gassen ontwikkelen, exotherm reageren en/of ontbranden. 

• asbestproducten, asbestlijkende producten -en teerhoudende producten en dergelijke; 

• matrassen 


