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1. Inleiding
De grote diversiteit aan werkzaamheden die binnen Universiteit Twente worden uitgevoerd heeft tot
gevolg dat er veel verschillende afvalstoffen vrijkomen. Vanuit de milieuwetgeving, een goede
milieuzorg en het beheersbaar houden van de kosten moeten deze afvalstoffen zo goed mogelijk
worden gescheiden. Deze afvalstoffenregeling is daarbij een hulpmiddel.
Bedrijfsafval en gevaarlijk afval
De afvalstoffenregeling is te vinden in de Wet milieubeheer. Hierin worden (onder andere)
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen onderscheiden. Onder bedrijfsafvalstoffen vallen in
principe afvalstoffen die ook in huishoudelijke situaties vrijkomen. Voorbeelden zijn papier- en
glasafval, grof vuil, oude koelkasten (witgoed) en oude elektronica (bruingoed).
Gevaarlijk afval heette voorheen chemisch afval en komt vooral vrij binnen de laboratoria. Andere
gevaarlijke afvalstromen zijn bijvoorbeeld afvalolie, fotochemicaliën en klein chemisch (kantoor)afval.
Deze regeling heeft tot doel om op een veilige en verantwoorde wijze het bedrijfs- en gevaarlijk afval
binnen de Universiteit Twente in te zamelen en te vervoeren. Een faculteit of dienst binnen de
Universiteit Twente is zelf verantwoordelijk voor de juiste indeling, etikettering, verpakking en afvoer
van het (gevaarlijk) afval dat binnen de eenheid ontstaat. Elke eenheid en/of gebouw heeft hiertoe een
afvalcontactpersoon. Een overzicht van de contactpersonen is opgenomen in bijlage 1 van deze
regeling. Voor vragen over de afvoer van afval kunt u zich in eerste instantie richten tot de
afvalcontactpersoon van uw afdeling/gebouw.
In de regeling afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval Universiteit Twente wordt uitgelegd hoe de
inzameling binnen de UT is georganiseerd en wordt speciaal aandacht geschonken aan het gevaarlijk
afval. Er wordt ingegaan op de soorten (categorieën) gevaarlijk afval die kunnen voorkomen en op
welke wijze men het gevaarlijk afval moet verpakken, etiketteren, vervoeren en afvoeren.
Daarnaast komt binnen de UT nog radioactief afval vrij. Gezien de aparte wetgeving die hiervoor
bestaat is radioactief afval niet in deze afvalstoffenregeling opgenomen. Hiervoor wordt verwezen
naar de regeling Stralingshygiëne UT.
Vermindering van afval
Het afvalbeleid, zowel landelijk als van de universiteit, is gericht op het voorkomen van het ontstaan
van afval: preventie. Wanneer er toch afval ontstaat moet dit zo goed mogelijk worden gescheiden.
Een goede scheiding zorgt ervoor dat afvalstoffen opnieuw te gebruiken of te recyclen zijn. Is
hergebruik of recycling niet mogelijk, dan wordt het betreffende afval verbrand of gestort.
Kostenbeheersing
Naast een optimale verwerking houdt een goede afvalscheiding ook de kosten beheersbaar. Het
afvoeren van papier via het restafval is bijvoorbeeld vele malen duurder dan een gescheiden afvoer.
Of wanneer chemisch verontreinigd glasafval bij het gewone glasafval wordt aangetroffen, wordt de
hele partij als gevaarlijk afval afgevoerd.
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2. Regeling bedrijfsafval
2.1 Algemene regels
Voor het afvoeren van afval gelden de volgende algemene regels:
• Ondergrondse containers worden in principe ’s ochtends geleegd;
• het schoonmaakbedrijf en de Interne dienst beschikken over een sleutel van de sloten op de
ondergrondse containers;
• Er mag geen afval naast de containers staan, geldt voor zowel ondergronds als minicontainers;
• Er mag geen afval uit de containers steken, geldt voor zowel ondergronds als minicontainers;
• Minicontainers moeten voor 8:30 aan de straat staan op de per gebouw afgesproken plek;
• MiniContainers moeten voor 12:00 weer in het gebouw staan;
• Minicontainers plus inhoud niet zwaarder dan 70 kg.

2.2 Ophaalschema
Afvalstroom
Restafval ondergronds
Restafval minicontainers

Frequentie
2x per week
1x per week

Inzameldag
Dinsdag en vrijdag
Woensdag

Glasafval
Swill
Gevaarlijk afval
Papier ondergronds

1x per week
1x per week
1x per week
1x per week

Woensdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag

Papier rolcontainers
Vertrouwelijk papier
Grofvuil

1x per week
1x per week
1x per 2 weken
(oneven week)
Op afroep

Woensdag
Donderdag
Donderdag

Afzet/perscontainer

Op afroep

2.3 Regels per afvalstroom
Per afvalstroom zijn de belangrijkste opmerkingen weergegeven.

2.3.1 Restafval
Al het afval dat niet tot één van de andere bedrijfsafvalstromen behoord is restafval.
Bijvoorbeeld:
•
fruitafval en etensresten
•
kunststof verpakkingsmateriaal
•
aardewerk
•
gloeilampen
•
balpennen en viltstiften
•
cassettebanden en videobanden
•
diskettes
•
gebruikte papieren servetjes
•
melkpakken
•
waterafstotend en vetvrij papier
•
dragerpapier van etiketten
•
lijm
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2.3.2 Glasafval
De volgende categorieën worden apart ingezameld:
Glasafval (blank)
Schoon blank glas (huishoudglas, conservenglas, drankflessen, drankglazen). Het glas mag niet
vervuild zijn. Het glas wordt gerecycled.
Glasafval-lab-blank
Schoon blank glas (reageerbuizen, pipetten enz.) afkomstig uit laboratoria. Het glas mag geen
chemicaliënrestanten bevatten. Het glas wordt gerecycled.
Glasafval-lab-bruin
Schoon bruin glas (lege chemicaliënflessen). Het glas mag geen chemicaliënrestanten bevatten. Het
glas wordt gerecycled.
Vlak glasafval
Vlak glasafval, al het ruitenglas, draadglas, kwartsglas e.d. Het glas wordt verwerkt als restafval.
Glasafval vervuild met chemicaliën
Glasafval vervuild met chemische resten valt onder chemisch afval en wordt verwerkt als gevaarlijk
afval. Zie voor de inzameling hiervan hoofdstuk 3.

2.3.3 Papier en karton
Zowel papier als karton mag bij elkaar in de ondergrondse container gedeponeerd worden. Bij de
verwerker worden de stromen gescheiden. Karton dient wel plat gemaakt te worden.
De container mag GEEN ordners en restafval bevatten

2.3.4 Vertrouwelijk papier
Hieronder valt papier dat vertrouwelijke informatie bevat. Container (herkenbaar aan het opschrift
‘vertrouwelijk papier’ en met niet te openen deksel) mag alleen papier bevatten en GEEN ordners,
karton of restafval.
Volle containers dienen woensdag voor 12:00 uur gemeld te worden aan de service desk Facilitair
Bedrijf (tel.nr. 2400). Op donderdag wordt het vertrouwelijke papier na 8:30 uur opgehaald bij de
receptie van het gebouw.

2.3.5 Grofvuil
Grof vuil is al het restafval dat qua omvang, gewicht of specifieke kenmerken niet via de afvalbak kan
worden afgevoerd. Indien men grofvuil heeft, kan dit doorgegeven worden aan de servicedesk van het
Facilitair Bedrijf, tel. 2400.
Indien het grofvuil op tijd is doorgegeven, wordt het donderdags in de oneven weken opgehaald. Het
grofvuil dient buiten het gebouw klaar te staan op een plek die goed bereikbaar is voor een
vrachtwagen met kraan. Dus geen overkapping bomen of masten in de buurt.
Bij grotere hoeveelheden kan bijvoorbeeld een 25 m3 container (m3 afhankelijk van hoeveelheid afval)
een beter alternatief zijn. Overleg dit eerst met de servicedesk. Voor het ophalen van grof vuil zijn de
volgende gegevens noodzakelijk:
• Naam gebouw en melder, telefoonnummer en e-mail adres;
• Omschrijving van het afval en hoeveelheid en plek van aanbieden.
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2.3.6 Gevaarlijk afval / Wit en bruingoed
Zie hoofdstuk 3.

2.4 Vragen en opmerkingen
Voor vragen, opmerkingen, klachten, extra containers etc. kunt u terecht bij de servicedesk van uw
gebouw of van het Facilitair Bedrijf (telefoonnummer 2400 of e-mail: servicedesk@fb.utwente.nl).
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3. Regeling afvoer gevaarlijke afvalstoffen Universiteit Twente
3.1 Inleiding
Met ingang van 1 juni 2011 is de inzameling van gevaarlijk afval uitbesteed aan van Gansewinkel. Het
gevaarlijk afval wordt rechtstreeks door van Gansewinkel bij de aanbieders opgehaald en afgevoerd
naar een verwerker. Dit betekent dat het gevaarlijk afval door de aanbieders rechtstreeks aan de
inzamelaar aangeboden dient te worden op een speciaal aangewezen plek in het gebouw.
Het gevaarlijk afval wordt d.m.v. een meldingsformulier gevaarlijk afval door de afvalcontactpersoon
gemeld aan het FB. Het FB zorgt er dan voor dat het gevaarlijk afval tijdens de gevaarlijk afval ronde
wordt opgehaald.
De aanbieder moet ervoor zorgen dat het afval juist verpakt en geëtiketteerd is en wordt klaargezet op
de per gebouw afgesproken plaats.
In deze regeling vindt u een omschrijving per afvalstroom aan welke verpakking en etikettering eisen
voldaan moet worden. De benodigde materialen zijn via de afvalcontactpersoon (zie § 3.3) d.m.v. het
aanvraagformulier verpakkingen en etiketten gevaarlijk afval te bestellen. De materialen worden
tijdens de wekelijkse ronde van van Gansewinkel geleverd.

3.2 Wat is gevaarlijk afval?
Vanaf mei 2002 wordt in de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) bepaald of een afvalstof gevaarlijk is
of niet. Voorheen werd een Nederlandse lijst gebruikt, het zgn. BAGA (Besluit Aanwijzing Gevaarlijke
Afvalstoffen). De overeenkomst tussen de twee lijsten is groot, maar er zijn wat kleine verschillen.
De EURAL is te vinden op: Euralcode.nl. Een aantal afvalstromen is door zijn aard en of samenstelling
gevaarlijk afval. Dit wordt in de Eural d.m.v. * bij deze afvalstroom aangegeven.
In de loop van de jaren dat de UT gevaarlijk afval heeft afgevoerd zijn er een dertig tal afvalstromen
als reguliere gevaarlijk afvalstromen binnen de UT aan te wijzen. Voor deze gevaarlijke afvalstromen
is deze regeling opgesteld.
Mochten er binnen een faculteit afvalstromen vrijkomen die niet in deze regeling voorkomen, dan kan
door de afvalcontactpersoon contact opgenomen worden met het Facilitair Bedrijf.

3.3 Afvalcontactpersoon
Per gebouw is er een afvalcontactpersoon aangesteld die zorgt voor de coördinatie en uitvoering van
de werkzaamheden voortvloeiend uit deze regeling. De contactpersoon kan helpen met de afvoer van
het gevaarlijk afval. Daarnaast kan men via de servicedesk van het FB informatie verkrijgen.
Een overzicht van de afvalcontactpersonen is opgenomen in bijlage 1.

3.4 Acceptatievoorwaarden Gevaarlijke Afvalstoffen Universiteit Twente
1

Deze acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van gevaarlijk afval.

2

Het gevaarlijk afval dient te zijn verpakt in standaard UN gekeurde verpakkingen. Afwijkende
verpakkingen mogen alleen gebruikt worden in overleg met en na goedkeuring van het FB.

3

De verpakkingen moeten voorzien zijn van de juiste, leesbare, volledig ingevulde informatie- en
gevaarsetiketten (zie hoofdstuk 4).

4

Het afval dient verpakt en geëtiketteerd te zijn volgens de acceptatie voorwaarden en instructie
voorschriften van de regeling afvoer gevaarlijke afvalstoffen Universiteit Twente en volgens de
aanwijzingen van de inzamelaar.

5

Verpakkingen en etiketten zijn kosteloos te bestellen d.m.v. aanvraagformulier verpakkingen en
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etiketten gevaarlijk afval.
6

Indien verpakkingen worden hergebruikt dienen de originele etiketten verwijderd te zijn of geheel
onleesbaar en onherkenbaar gemaakt te zijn.

7

Het gevaarlijk afval dient minimaal 2 dagen voor afvoer door de contactpersoon gevaarlijk afval
d.m.v. meldingsformulier gevaarlijk afval aangemeld te worden bij de servicedesk van het FB
(voor dinsdag 12:00). Dit betekent dat medewerkers voor dinsdag 09.00 uur hun gevaarlijk afval
moeten melden bij de afvalcontactpersoon.

8

Het af te voeren gevaarlijk afval wordt elke week op een vaste dag en tijd opgehaald (donderdag
tussen 9:00 en 13:00).

9

Tijdens de overdracht van gevaarlijk afval dient de contactpersoon afval aanwezig te zijn.

10 De kosten van de inzameling en verwerking van het gevaarlijk afval worden doorberekend aan de
betreffende eenheid.

3.5 Indeling Gevaarlijke Afvalstoffen Universiteit Twente
Binnen de Universiteit Twente wordt het gevaarlijk afval in zes hoofdcategorieën ingedeeld die weer
zijn onderverdeeld in diverse subgroepen. Deze subgroepen zijn bepaald aan de hand van de
afvalstromen gevaarlijk afval die op dit moment worden geproduceerd en afgevoerd. Elke subgroep
moet apart worden ingezameld en geëtiketteerd. Elke subgroep heeft namelijk een verschillende
verwerkingsmethode. Bij samenvoegen van de subgroepen zal het gevolg zijn dat de verwerking niet
optimaal is. Dit is tegenstrijdig met de in de Wet milieubeheer genoemde voorkeursvolgorde voor de
verwijdering van afvalstoffen: liever preventie, hergebruik of recycling dan verbranden of storten.
Bij twijfel, of nieuwe afvalstromen, kan men met de afvalcontactpersoon van de faculteit of dienst of
met het FB contact opnemen.

3.6 Scheiden gevaarlijk afval
De aanbieder van het gevaarlijk afval dient ervoor te zorgen dat het gevaarlijk afval op het lab zoveel
mogelijk gescheiden blijft in de afzonderlijke subgroepen (zie het overzicht op de volgende bladzijde).
Dit vanwege veiligheid, milieuhygiëne en uit financieel oogpunt.
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van gevaarlijke combinaties.
In principe kan dus afval uit dezelfde subgroep bij elkaar gevoegd worden. In een enkel geval kan
afval uit dezelfde categorie met elkaar reageren. De afdeling/leerstoelgroep dient hierop alert te zijn
en in dat geval het afval altijd in verschillende vaten af te voeren.
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Overzicht afvalstromen gevaarlijk afval Universiteit Twente
Artikel
Eventuele toelichting
Artikelomschrijving
nummer
(meer informatie is opgenomen op blz. 15-25)
1 Zure en neutrale anorganische afvalstoffen in oplossing
1.1
V1040
Salpeterzuur
Oplossingen van salpeterzuur (<15%)
1.2
Zuren,
diverse (Verdunde) anorganische zuren in opl, bv.
V1000
anorganische
zwavelzuur, zoutzuur.
1.3
Fixeer/ontwikkelaar
Afval
afkomstig
van
fotografische
V3721
mengsel
processen.
2 Alkalische anorganische afvalstoffen in oplossing
2.1
V2011
Ammonia
Ammoniumhydroxide
2.2
(Verdunde)
anorganische
logen
in
Logen,
diverse
V2000
oplossing
bv.
natriumhydroxide,
anorganische
kaliumhydroxide, calciumhydroxide
3 Halogeenarme organische afvalstoffen
3.1
Halogeenarme
Mengsels van halogeenarme (minder dan
V3021
oplosmiddelen/oplosmiddel 0,1%) organische oplosmiddelen, bv.
hoog calorisch
aceton, alcoholen, ethylacetaat enz.
3.2
V4024
Oliefilters
3.3
doeken/korrels olie vervuild, zonder filters
V4026
Oliehoudend afval
poetsdoeken
3.4
Met olie verontreinigd water uit bv.
V3710
Olie/water mengsels
olie/waterscheiders
3.5
(Afgewerkte) motorolie, smeerolie en
V3110
Afgewerkte olie
systeemolie, niet-gechloreerd
3.6
Afvalolie (geen afgewerkte
V3120
olie)
Hydraulische olie (geen pcb’s bevattend)
3.7
Gechloreerde
minerale
motor-,
V3121
Afgewerkte olie
transmissie- en smeerolie
3.8
V3721
Laag calorische
Met organische stoffen (<25%)
vloeistoffen
verontreinigd water (halogeen< 0,1%)
3.9
V3220
Zuren, organische,
Organische zuren zoals azijnzuur,
vloeibaar
mierezuur
3.10
Alle soorten verf die in kleine verpakkingen
V7060
Verf vast/pasteus (kvp)
zitten (blik of kunststof)
4 Halogeenrijke organische afvalstoffen
4.1
Mengsels van halogeenrijke (meer dan
0,1%) organische oplosmiddelen, bv.
Oplosmiddelen,
V3341
chloroform,
halogeenrijk
dichloormethaan,
trichlooretheen enz.
4.2
V3341
Ethidiumbromide-opl.
Ethidiumbromide-oplossing (<5%)
5 Afvalstoffen met zware metalen en bijzondere afvalstoffen
5.1
V8130
Loodaccu’s
5.2
V8140
Ni/Cd accu's, nat > 1 kilo
5.3
V5230
Kwik metallisch
Kwikresten bv. amalgaan
5.4
V8500
Kwikhoudende voorwerpen kwikthermometers
5.5
Vaste anorganische zouten, metaaloxiden
V5140
Anorganische zouten
die zware metalen bevatten
5.6
Laboratoriumafval,
Flessen, niet lege verpakkingen met
V6011
Labchemicaliën
obv restant
chemicaliën ingedeeld naar
paklijst I
gevaarscategorie. (zuren)
5.6
V6021
Laboratoriumafval,
Flessen, niet lege verpakkingen met
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Artikel
nummer

Eventuele toelichting
(meer informatie is opgenomen op blz. 15-25)
Labchemicaliën obv
restant chemicaliën ingedeeld naar
paklijst II
gevaarscategorie. (basen)
5.6
V6031
Laboratoriumafval,
Flessen, niet lege verpakkingen met
Labchemicaliën obv
restant chemicaliën ingedeeld naar
paklijst III
gevaarscategorie. (halogeen arm)
5.6
V6041
Laboratoriumafval,
Flessen, niet lege verpakkingen met
Labchemicaliën obv
restant chemicaliën ingedeeld naar
paklijst IV
gevaarscategorie. (halogeen rijk)
5.6
V6051
Laboratoriumafval,
Flessen, niet lege verpakkingen met
Labchemicaliën obv
restant chemicaliën ingedeeld naar
paklijst V
gevaarscategorie. (vaste stoffen met zware
metalen)
5.6
V6061
Laboratoriumafval,
Flessen, niet lege verpakkingen met
Labchemicaliën obv
restant chemicaliën ingedeeld naar
paklijst VI
gevaarscategorie. (bijzondere risico’s)
5.7
V7100
Filtermatten
Filters verontreinigt met stof/chemicaliën
5.8
V4231
Verontreinigde
Laboratoriumspullen welke verontreinigd
gebruiksartikelen
(kunnen) zijn met chemicaliën: bv. epjes,
tipjes, weegpapiertjes en tissues
5.9
Lijm, hars en kitten Resten niet uitgehard kit, lijm, hars en
V7311
kunststof/metaal gemengd polymeren.
5.10
Verpakkingen die resten van gevaarlijke
Lege emballage kunststof
V7070
stoffen
bevatten
of
daarmee
zijn
< 60 l. vat
verontreinigd.
5.11 V8100
Batterijen (droog)
Alle typen batterijen < 1 kg
5.12
Afgedankte apparaten met elektronische
onderdelen (computers, beeldschermen,
V0001
Elektronica
toetsenborden,
printers,
radio’s,
audioapparatuur)
5.13 V4110
Medicijnen/cosmetica
5.13
Afval uit kantooromgeving, herkenbaar aan
Kantoorafval, divers (geen
V4120
batterijen)
het symbool ”kliko met kruis’’
5.14 V8063
Lampen, kwik (HPL/HPI)
5.15 V8063
TL-lampen
TL-buizen (PL/SL)
5.16 V8063
Lampen, ongesorteerd
5.17 V8320
Spuitbussen, gemengd
5.18 V0002
Koelkasten (witgoed)
6 Afvalstoffen met buitengewone risico’s
6.1
Afval van medische behandeling van – of
onderzoek met mens of dier met kans op
aanwezigheid van infectueuze stoffen., bv.
Specifiek ziekenhuisafval materialen met bloed, naaldencontainers,
V4310
(EURAL MENS)
agarplaten enz.
Afval met infectierisico, materialen die in
contact zijn geweest met (infectueuze)
micro-organismen
6.2
Biologisch afval (cellen, bacteriën) en
SZA,
Genetisch (potentieel) besmette materialen (bv.
V4310
gemodificeerd organismen pipetpunten, tissues enz) uit laboratoria
met de classificatie ML-I of ML-II.
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6.3

6.4

Artikel
nummer
V4310

V6200

Artikelomschrijving
Specifiek ziekenhuisafval
(EURAL 18.02.02 mbt
dieren)
Asbesthoudend materiaal

Eventuele toelichting
(meer informatie is opgenomen op blz. 15-25)
Kadavers

Afgedankte apparatuur die asbestvezels
bevat

3.7 Etiketteren van gevaarlijk afval
Alle verpakkingen van gevaarlijke afval moeten
geëtiketteerd worden met de van van Gansewinkel
verkregen etiketten. Per afvalstroom is er per gebouw een
etiket met een specifiek afvalstroomnummer. Zie
voorbeeld hiernaast.

3.8 Inzameling gevaarlijk afval op het lab
Afvalvaten horen tijdens het gebruik voorzien te zijn van het juiste etiket. Het etiket dient goed en
duidelijk ingevuld te zijn. Een afvalvat dient bij voorkeur in een zuurkast te worden (bij)gevuld. Na het
vullen de dop op het vat draaien. Het is belangrijk dat de afvalstof in het juiste afvalvat (let op etiket)
wordt gegoten, dit om ongewenst reacties te voorkomen. De afvalvaten mogen in verband met
lekkage als gevolg van overdruk door temperatuurwisselingen voor maximaal 90 % gevuld worden.
Het is niet toegestaan om gevaarlijk afval te lozen op het riool. In een enkel geval mogen verdunde
oplossingen van chemicaliën toch door de gootsteen worden gespoeld. Dit kan echter alleen met
chemicaliën die niet schadelijk zijn voor het (aquatisch) milieu en bovendien voorkomen in lage
concentraties. Het gaat dan om:
-verdunde waterig oplossingen (< 10mmol/l) van zuren, basen, buffers en zouten;
-waterige oplossing van alcoholen (<15% v/v), aceton en ethylacetaat (< 5% v/v)
Het is niet toegestaan om oplossingen bewust te verdunnen om te voldoen aan bovenstaande criteria.
De oplossingen mogen verder geen toevoegingen van andere chemische stoffen bevatten. De
zuurgraad (pH) van de oplossingen moet liggen tussen 6,5 en 9 om geen schade aan het riool te
veroorzaken. De concentratie aceton en ethylacetaat mag de 5% niet overschrijden in verband met
mogelijk explosiegevaar door het ophopen van dampen in het riool.
Op grond van de aan de UT verleende vergunning inzake de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
(WVO) geldt het volgende ten aanzien van reinigen van glaswerk en extracties:
• Bij het reinigen van chemisch besmet glaswerk mag pas de 3e fractie door het riool worden
gespoeld. De eerdere spoelfracties bevatten nog te hoge concentratie chemicaliën.
• De waterfractie van extracties moet altijd als gevaarlijk afval worden afgevoerd. De
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waterfractie bevat namelijk meestal nog te veel oplosmiddel.
Schone chemicaliënflessen (gespoelde en/of ontluchte flessen zonder chemicaliënrestanten) kunnen
worden afgevoerd via de glasbak (zie § 2.3.2). Chemisch verontreinigd glaswerk moet worden
afgevoerd als laboratoriumafval (zie § 5.6).

3.9 Opslag van gevaarlijk afval
Gevaarlijke stoffen moeten zijn opgeslagen in een speciaal daartoe ingerichte opslagplaats. Vaten
met gevaarlijk afval dienen op overeenkomstige wijze te worden opgeslagen als geldt voor de
chemicaliën waaruit het afval is samengesteld. Voor de opslag van gevaarlijke stoffen geldt in het
algemeen dat de verpakkingen in lekbakken moeten staan en dat er gecompartimenteerd moet
worden: met elkaar reagerende stoffen mogen niet bij elkaar worden opgeslagen.
Gezamenlijke opslag in één compartiment is verboden voor o.a. de volgende combinaties:
•
Zuren en logen;
•
Zuren en chloriet- en hypochlorietoplossingen;
•
Salpeterzuur bij mierezuur, azijnzuur of formaldehydeoplossingen;
•
Zuren en cyaniden;
•
Zuren en sulfiden.
De verpakking moet deugdelijk zijn. In hoofdstuk 4 staat in welke verpakkingen het gevaarlijk afval kan
worden aangeboden.

3.10 Vervoer van gevaarlijk afval
Vervoer het afval zoveel mogelijk op een kar en in een lekbak door de gangen en in de liften. Houd
het vervoer van gevaarlijk afval gescheiden van personenvervoer. Gebruik de goederenlift indien
aanwezig. Belangrijk bij het vervoer zijn de volgende aanwijzingen:
• Let erop dat de dop voor transport naar de opslag goed op de afvalvaten is vastgedraaid.
Hiermee wordt voorkomen dat de transporteur, mensen in de gangen en mensen in de lift
aan toxische stoffen wordt blootgesteld.
• De vaten nooit zonder handschoenen aanraken!
• Vaten die bol staan nooit vervoeren. Neem hierover contact op met de (facultaire) AMC.

3.11 Samenvatting werkwijze afvoer gevaarlijk afval
• Indien u gevaarlijk afval heeft, contact opnemen met de afvalcontactpersoon (bijlage 1) in uw
gebouw.
• Het afval verpakken en etiketteren volgens deze regeling.
• De contactpersoon meldt het gevaarlijk afval d.m.v. “aanmeldingsformulier gevaarlijk afval” aan bij
de servicedesk van het FB
• Eventuele benodigde verpakking materialen kunnen besteld worden door de afvalcontactpersoon
via het formulier aanvraag verpakkingen en etiketten gevaarlijk afval. Bij de eerst mogelijk
ophaalronde wordt het gevaarlijk afval dan opgehaald door de inzamelaar.
• Afval dat niet is aangemeld wordt niet afgevoerd.
• Tijdens de ophaalronde moet de afvalcontactpersoon aanwezig zijn bij de overdracht van het
gevaarlijk afval.
• Het afval wordt alleen gewogen en ingenomen indien het aan de voorschriften voldoet.
• Maandelijks krijgt de faculteit / dienst een factuur.
• Elke faculteit / dienst heeft een aantal afvalstroomnummers, die alleen zij mag gebruiken. Onder
deze nummers zijn alle afvalstoffen opgenomen die het gebouw de afgelopen periode regelmatig
heeft gehad.
• Indien een gebouw een nieuwe afvalstroom af wil voeren waar geen afvalstroomnummer voor
aanwezig is kan dit via de afvalcontactpersoon bij de servicedesk van het FB worden gemeld. Er
wordt dan een nieuw afvalstroomnummer aangevraagd bij de inzamelaar. Zodra dit nummer
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bekend is kan het gevaarlijk afval worden afgevoerd.
• Aanmeldingsformulieren mogen door de UT niet worden gewijzigd (indien wel door de UT
gewijzigd, is de kans aanwezig dat het afval niet wordt opgehaald).
• Bij vragen over gevaarlijk afval kunt u altijd contact opnemen met de afvalcontactpersoon in uw
gebouw of de servicedesk van het FB.
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4. Instructie per afvalstroom: verpakking en vervoersetiketten
Verpakkingen

Vloeistofvaten

Dekselvaten

Huuremballage

Overige
emballage

10 l. kunststof

60 l. kunststof

20 l. kunststof

120 l. kunststof

60 l. kunststof

210 l. kunststof

220 l. kunststof

200 l. staal un keur

boxpallet met big bag
tbv. verf
boxpallet v.v. folie
binnenhoes
accupalletbox zonder
deksel
accupalletbox met
deksel
HTL lampenbox hoog,
grijs
LTL lampenbox laag,
grijs
SOX lampenbox laag,
blauw
SON lampenbox laag,
groen
ASP container 800 ltr

2 l./ 3 l./ 6 l.
naaldenbox
septodoos tbv
naaldenbox
… l. wivavat v.v. dicht
deksel
60 l. wivavat v.v. klik
deksel
… l.septobox v.v. dicht
deksel
….l.septobox v.v. klik
deksel
big bag un keur

200 l. staal
5 l. kunststof

big bag standaard
50 l. spuitbusdoos
zak vermiculite vulling

Voor vloeibaar gevaarlijk afval uit de laboratoria zal veelal gebruik worden gemaakt van de 5 en 10 ltr
kunststofvaten. Voor deze vaten geldt dat ze geen vaste stoffen of delen mogen bevatten i.v.m.
verstopping tijdens het opbulken. Alle verpakkingen moet van buiten schoon zijn.

Vervoersetiketten:

3
Brandbare
vloeistoffen

4.1
Brandbare
vaste stoffen

6.1
Giftige
stoffen

6.2
Infectueuze
stoffen

8
Bijtende
stoffen

9 Milieugevaarlijke stoffen
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Vervoersetiketten per afvalstroom:
Artikel nummer Artikelomschrijving
ADR1
1 Zure en neutrale anorganische afvalstoffen in oplossing
1.1
V1040
Salpeterzuur

ADR2

1.2

VRIJ

V1000

Zuren,
anorganische

diverse

VRIJ

VRIJ
Fixeer/ontwikkelaar
mengsel
2 Alkalische anorganische afvalstoffen in oplossing
2.1
V2011
Ammonia

VRIJ

2.2

VRIJ

1.3

V3721

V2000

Logen,
anorganische

diverse

3 Halogeenarme organische afvalstoffen
3.1
Halogeenarme
V3021
oplosmiddelen/oplosmiddel
hoog calorisch
VRIJ
3.2
V4024
Oliefilters
3.3
V4026
Oliehoudend afval
3.4
3.5
3.6

V3710
V3110

3.7
3.8

V3121
V3721

3.9

V3220

V3120

Olie/water mengsels
Afgewerkte olie
Afvalolie (geen afgewerkte
olie)
Afgewerkte olie
Laag calorische
vloeistoffen
Zuren, organische,
vloeibaar

VRIJ

VRIJ

VRIJ

VRIJ
VRIJ

VRIJ

VRIJ
VRIJ
VRIJ

VRIJ
VRIJ

VRIJ
VRIJ

VRIJ

VRIJ
VRIJ

3.10
V7060

Verf vast/pasteus (kvp)
VRIJ

4 Halogeenrijke organische afvalstoffen
4.1
Oplosmiddelen,
V3341
halogeenrijk
4.2
V3341
Ethidiumbromide oplossing VRIJ
5 Afvalstoffen met zware metalen en bijzondere afvalstoffen
5.1
V8130
Loodaccu’s

VRIJ

5.2

VRIJ
V8140

Ni/Cd accu's, nat > 1 kilo

V5230

Kwik metallisch

VRIJ

VRIJ

5.3

390.126/HR

16

5.4
5.5
5.6

Artikel nummer
V8500
V5140
V6011

Artikelomschrijving
Kwikhoudende voorwerpen
Anorganische zouten
Laboratoriumafval,
Labchemicaliën
obv
paklijst

ADR1
VRIJ
VRIJ
Zie *)

VRIJ

5.7

5.8

V7100

Filtermatten

V4231

Verontreinigde
gebruiksartikelen

5.9
V7311
5.10

V7070

6.2
V4310

VRIJ

SZA,
Genetisch
gemodificeerd organismen

V4310

Specifiek ziekenhuisafval
(EURAL 18.02.02 mbt
dieren)

V6200

Asbesthoudend materiaal

VRIJ
VRIJ

Lijm, hars en kitten
kunststof/metaal gemengd

Lege emballage kunststof
< 60 l. vat
5.11 V8100
Batterijen (droog)
5.12 V0001
Elektronica
5.13 V4110
Medicijnen/cosmetica
5.13
Kantoorafval, divers (geen
V4120
batterijen)
5.14 V8063
Lampen, kwik (HPL/HPI)
5.15 V8063
TL-lampen
5.16 V8063
Lampen, ongesorteerd
5.17 V8320
Spuitbussen, gemengd
6 Afvalstoffen met buitengewone risico’s
6.1
Specifiek ziekenhuisafval
V4310
(EURAL MENS)

6.3

ADR2
VRIJ
VRIJ
Zie *)

VRIJ

VRIJ

VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ

VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ

VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ

VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ

VRIJ

6.4

*) afh. van de gevaarscategorie van de labchemicaliën (zie § 5.6 op blz. 22).
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1.1 Salpeterzuur (<15%)
Oplossingen van salpeterzuur (<15%), water > 84%.
Verpakking:
5 ltr. cans

1.2 Diverse anorganische zuren
Voornamelijk verdunde zuren pH<7, het afval mag geen organische stoffen (bv. azijnzuur of
mierezuur) of oplossingen bevatten.
Let op gevaarlijke combinaties (bijlage 2).

1.3 Ontwikkelaar of fixeer
Waterige oplossingen die vrijkomen in de Doka. De verschillende afvalstromen zoveel mogelijk apart
houden i.v.m. verwerking.
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2.1 Ammonia
Ammoniakoplossing (0-25%) in water (75-100%).

2.2 Diverse anorganische logen
Voornamelijk verdunde logen en neutrale stoffen pH>= 7.
Cyanide houdende logen en organische basen vallen hier niet onder.
Let op gevaarlijke combinaties (bijlage 2).

390.126/HR

19

3.1 Halogeenarme oplosmiddelen/oplosmiddel hoog calorisch
Dit is voornamelijk aceton eventueel vermengd met Thinner, wasbenzine, kookpuntsbenzine en
andere organische oplosmiddelen die geen of althans minder dan 0,1% chloor, broom, jodium of fluor
bevatten. Het afval mag water bevatten echter indien het aandeel water groter is dan 50 % moet het
afval afgevoerd worden via de afvalstroom laag calorische vloeistoffen.

3.2 Oliefilters
Oliefilters

3.3 Oliehoudend afval
Alle poetsdoeken, handschoenen, absorptiemiddelen die verontreinigd zijn met olie/vet (niet met
oplosmiddelen).

3.4 Olie/water mengsel
Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen (exclusief spijsolie);
Inhoud van olie/waterscheiders;
Met olie verontreinigt water uit olie/waterscheiders.

3.5 Laag calorische vloeistoffen
Water vermengd met olie/ zeepachtige stoffen e.d Hieronder valt ook wals en snijolie en koelvloeistof
uit machines (organische stoffen < 50%, halogeen < 0,1%).

3.6 Zuren, organische, vloeibaar
Vloeibare organische zuren

3.7 Afgewerkte olie
Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen (exclusief spijsolie)
Afval van motor, transmissie- en smeerolie.
Niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie.
Afgewerkte olie > 95%.

3.8 Afvalolie (geen afgewerkte olie)
Allerlei soorten olie behalve olie verontreinigd met halogenen of PCB’s .
Lichte verontreiniging met oplosmiddel mag.
Olie > 80%, water < 20%.

3.9 Afgewerkte olie
Gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie.

3.10 Verfvast/pasteus (kvp)
Restanten verf/inkt en niet uitgeharde kwasten en rollers. De verfresten moeten in kleine verpakkingen
zitten (blikken, kunststof emmers en/of cans).
Indien de verfblikken leeg zijn en de verf volledig is uitgehard is het geen gevaarlijk afval meer. Het
kan dan met het restafval worden afgevoerd.
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4.1 Oplosmiddelen halogeenrijk
Mengsel van organische oplosmiddelen verontreinigt met meer dan 0,1% chloor, broom, jodium of
fluor houdende stoffen zoals dichloormethaan, chloroform en tetra.
De oplossing mag water bevatten.

4.2 Ethidiumbromide oplossing
Waterige oplossing van ethidiumbromide (<5%).
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5.1 LoodAccu’s
Accu’s en batterijen die een vloeistof bevatten zgn. natte cellen.
De loodaccu's dienen vrij van andere afvalstoffen te zijn.
Nikkel/cadmium accu's dienen gescheiden van loodaccu's te worden aangeleverd.
De accubak mag géén vrije vloeistof bevatten

5.2 Ni/Cd accu’s, nat > 1 kilo
Ni-Cd batterijen.
De accu’s mogen niet in kisten ingebouwd zijn.
De accu’s dienen vrij te zijn van productvreemde bestanddelen.
De accu’s dienen, bij voorkeur, van elkaar losgekoppeld te zijn.
Geen loodaccu’s hieronder aanleveren.

5.3 Kwik metallisch
Partij moet volledig bestaan uit metallisch kwik
Geen andere voorwerpen of verontreinigingen.

5.4 Kwikhoudende voorwerpen en afval
Kwik, kwikthermometers en andere apparatuur en instrumenten die kwik of een kwik amalgaam
bevatten. Voorwerpen zoveel mogelijk luchtdicht verpakken.
Geen metallisch kwik.

5.5 Anorganische zouten
Allerlei vaste anorganische zouten in bulkverpakking.
Verpakking: Originele verpakking of 200 ltr klemband staal/
Gevaarsetiket afhankelijk van de inhoud.
Categorie etiket VAN GANSEWINKEL

5.6 Laboratoriumafval, Laboratorium chemicaliën
Deze afvalstroom bestaat uit alle resten aan chemicaliën in kleinverpakking die in een laboratorium
omgeving overblijven maar ook volle niet gebruikte labchemicaliën in kleinverpakking (minder dan 2,5
kg). Grotere verpakkingen worden als individuele afvalstroom beoordeeld en afgevoerd.
De overtollige labchemicaliën worden ingedeeld in verschillende gevaarscategorieën:
•
•
•
•
•
•

Zuren;
Basen;
Halogeen-arm;
Halogeen-rijk;
Vaste stoffen met zware metalen;
Stoffen met bijzondere risico’s.

De lab.-chemicaliën die tot één categorie behoren dienen in één 60 liter kunststof dekselvat (v.v. UNkeur) geplaatst te worden. De kleinverpakkingen dienen door middel van geschikte absorptiekorrels,
tempex, zand of chips vastgezet te worden, zodat breuk tijdens opslag en transport voorkomen wordt.
Elk vat dient voorzien te worden van een geaccordeerde paklijst.
Deze paklijst dient digitaal te worden samengesteld, teneinde de veelvoorkomende wijzigingen
eenvoudig te kunnen herstellen.
Een paklijst is verkrijgbaar is bij de afvalcontactpersoon. Aanleveren kan alleen na goedkeuring van
de paklijst door van Gansewinkel, via de afvalcontactpersoon.
Nooit onderling reactieve stoffen in een vat samenladen zoals bijvoorbeeld:
- zuren en basen;
- cyanide en zuren;
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- calciumcarbide/kalium/natrium en waterige oplossingen;
- salpeterzuur en organische zuurstofverbindingen (ketonen, alcoholen, etc.);
- stoffen waar volgens ADR voorschriften een samenpakverbod voor geldt o.a. broom, natrium enz.

5.7 Filtermatten
Filters welke verontreinigd (kunnen) zijn met stof/chemicaliën.

5.8 Verontreinigde gebruiksvoorwerpen
Laboratoriumspullen welke verontreinigd (kunnen) zijn met chemicaliën: bv. epjes, tipjes,
weegpapiertjes en tissues. Silicapoeder, actief kool korrels, overige korrels, beschermende kleding en
filters verontreinigd met milieu schadelijke stoffen.

5.9 Lijm, hars en kitten kunststof/metaal gemengd
Resten niet uitgeharde kit, lijm hars en polymeren.
Zoveel mogelijk in de originele gesloten verpakking laten.
De kleinverpakkingen mogen uit metaal en kunststof bestaan.
Afval mag géén siliconen bevatten.
Afval mag géén verharders bevatten, (verharders kunnen vaak organische peroxides, isocyanaten bevatten).
De verpakkingen mogen maximaal 5 kg wegen en maximale inhoud van 10 liter hebben.
De lijmen, harsen en kitten mogen geen halogenen, zware metalen en zwavel bevatten.
De lijmen, harsen en kitten moeten in kleine verpakkingen zitten.
Kitkokers en lijmtubes mogen onder dit afvalstroomnummer aangeboden worden.
Het percentage aan metalen blikken dient kleiner dan 5 % te zijn.
Het afval mag niet stuiven.

5.10 Lege emballage kunststof <60l. vat
Verontreinigde emballage. Allerlei verpakkingen die leeg zijn maar niet gereinigd. Er zijn nog resten
gevaarlijke stoffen achtergebleven.
De volgende verpakkingen kunnen als verontreinigde emballage kunststof worden aangeleverd:
jerrycans
emmers
vloeistofdrums met een inhoud van max. 50 l.
dekseldrums met een inhoud van max. 50 l.
Deze verpakkingen dienen lekleeg te zijn en voorzien van dop/deksel !!

5.11 Batterijen
Alle soorten batterijen.
De batterijen mogen niet nat zijn en niet met vloeibaar elektrolyt gevuld zijn.
Geen lithium batterijen.
Geladen batterijen moeten in de originele verpakkingen worden aangeleverd (geen kortsluiting
mogelijk).

5.12 Elektronica
Afgedankte apparaten met elektronische onderdelen (computers, beeldschermen, toetsenborden,
printers, radio’s, audioapparatuur)
Elektronische apparatuur alles wat een stekker heeft of op batterijen valt onder wit en bruingoed.
Echter grote industriële apparatuur valt hier niet onder.
De inzameling van WEB is eigelijk meer gericht op apparatuur in het huishouden.
Echter apparatuur op de werkplek die vergelijkbaar is met de apparatuur thuis valt hier ook onder. De
verwijderingkosten worden betaald uit de verwijdering bijdrage die betaald wordt bij de aanschaf van
nieuwe apparatuur. Op dat moment kan de oude apparatuur bij de leverancier van deze nieuwe
apparatuur worden ingeleverd. Hij moet deze dan kosteloos innemen. Aan verwijdering via het
gevaarlijk afval inzamelsysteem zijn echter wel kosten verbonden.
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5.13 KGA/Kantoorafval
Dit is het zogenaamde klein chemisch / gevaarlijk afval wat in een kantoor omgeving vrij komt.

Deze afvalstoffen zijn o.a. herkenbaar aan het KGA logo:
Batterijen en TL buizen moeten apart gehouden worden van deze afvalstroom omdat zij binnen de UT
een aparte afvalstroom vormen.

5.14 Lampen, kwik (HPL/HPI)
- Soorten kwiklampen:
* Hoge druk kwiklampen (max. overdruk van 1,5 bar)
* Lage druk kwik lampen
* Kwikjodide lampen (HPI)
* Holle kathode lampen
- De kwiklampen dienen, bij voorkeur, zonder de originele kartonnen verpakking te worden aangeboden.
- Bij de aangeleverde kwiklampen mag geen glasbreuk aanwezig zijn.

5.15 TL buizen
Alle gasontladingslampen maar geen spaarlampen, gloeilampen en halogeenlampjes.
• Soorten TL-buizen:
* rechte TL-buizen van diverse afmetingen
* ronde TL-buizen van diverse afmetingen
* andere afwijkende vormen van TL-buizen met diverse afmetingen
* PL-lampen
* SL-lampen
• De TL-buizen zonder individuele kartonnen verpakking aanbieden.
• Bij de aangeleverde TL-buizen mag geen glasbreuk aanwezig zijn.

5.16 Lampen ongesorteerd
•

•

•
•
•

Soorten TL-buizen:
* rechte TL-buizen van diverse afmetingen
* ronde TL-buizen van diverse afmetingen
* andere afwijkende vormen van TL-buizen met diverse afmetingen
* PL-lampen
* SL-lampen
Soorten kwiklampen:
* Hoge druk kwiklampen
* Lage druk kwik lampen
* Kwikjodide lampen (HPI)
Soorten natriumlampen:
* SOX lampen (lage druk, bajonet fitting)
* SON lampen (hoge druk, schroefdraad fitting)
De lampen zonder individuele kartonnen huls aanbieden.
Bij de aangeleverde lampen mag geen glasbreuk aanwezig zijn.

5.17 Spuitbussen, gemengd
•

Spuitbussen met een maximale inhoud van 1000 ml.
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•
•
•
•

Maximaal aantal kilogrammen inclusief de verpakking is 30 kg !
De spuitbussen mogen geen CFK’s (chloorfluorkoolwaterstoffen) bevatten.
PUR-spuitbussen dienen bij grotere hoeveelheden in een aparte verpakking aangeleverd te worden.
Spuitbussen met bestrijdingsmiddelen (pesticiden) dienen bij grotere hoeveelheden in een aparte
verpakking aangeleverd te worden. De maximale inhoud per pesticide-spuitbus betreft echter 120 ml.

De volgende producten zijn verboden:
• Brandblussers, aanstekers, campinggasflessen en CO2-patronen.

5.18 Koelkasten (witgoed)
Koelkasten e.d. afkomstig van ‘huishoudelijk’ gebruik
Hieronder vallen:
Koelkasten;
Vriezers;
Consumenten airco’s;
De koelinstallaties moeten leeg zijn van de te koelen producten en niet chemisch vervuild zijn.
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6.1 Specifiek ziekenhuis afval (SZA)
Besmet afval omvat de volgende afvalstoffen:
•
Menselijk anatomische resten en orgaandelen, die vrijkomen bij operatieve en obstetrische
ingrepen, bij obductie en bij wetenschappelijk onderzoek/ onderwijs.
•
Afval van afdelingen/kamers waar patiënten vanwege hun besmettingsrisico voor
ziekenhuismedewerkers geïsoleerd worden verpleegd.
•
Afval van microbiologische laboratoria, dat bacterieel, viraal of met schimmels besmet is.
•
Scherpe voorwerpen, zoals injectienaalden, afgeknipte capillairen, scalpels, kapotte instrumenten,
glazen bloedbuizen, en dergelijke. Injectienaalden mogen niet los in de drum voorkomen, maar
dienen eerst in een naaldcontainer verpakt te worden.
•
"Grotere" hoeveelheden bloed, plasma en andere pasteuze en vloeibare afvalstoffen.
•
Cytostatica.
VLOEIBAAR AFVAL:
Indien één van de genoemde afvalstoffen in vloeibare vorm voorkomt, dient deze afvalstof te worden
geabsorbeerd met absorptie materiaal alvorens het in het vat te deponeren.

Verpakking

50 ltr WIVA 4 speciaal voor SZA.

6.2 SZA, genetisch gemodificeerd organismen
Biologisch afval (cellen, bacteriën) en (potentieel) besmette materialen (bv. pipetpunten, tissues enz)
uit laboratoria met de classificatie ML-I of ML-II.
GGO (genetisch gemodificeerde organismen) valt onder een speciale procedure.
Genetisch gemodificeerde micro-organismen en genetisch gemodificeerde organismen, die aan de
definitie voor infectueuze stoffen en aan de indelingscriteria voor indeling in klasse 6.2 overeenkomstig
2.2.62 voldoen, moeten al naar gelang de situatie worden vervoerd onder UN-nummer 2814, 2900 of
3373.
Alle vaten dienen te voorzien zijn met de tekst: “Dit product bevat genetisch gemodificeerde
organismen”.

6.3 SZA, (Eural 18.02.02 mbt dieren)
Kadavers

6.4 Asbest
Allerlei voorwerpen vervaardigd uit asbest of asbest bevattend.
Dit materiaal mag alleen door erkende bedrijven verwijderd worden indien het nog nagel vast zit.
Daarnaast worden er hoge verpakkingseisen gesteld aan het af te voeren asbesthoudend materiaal.
Het moet dubbel verpakt in plasticfolie worden aangeleverd. Uitstekende delen moeten zo verpakt zijn
dat zij niet door de folie kunnen komen.
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Bijlage 1: Afvalcontactpersonen Universiteit Twente
Gebouw/Eenheid

naam afvalcontactpersoon

Carré
Nanolab
Horst-complex (CTW)
Horst-complex (Zuidhorst/
Meander)
Vrijhof
Bastille
Paviljoen (FB)
Waaier
Zilverling
Cubicus
Spiegel
Ravelijn/Citadel
Euros
Sleutel
Linde
Drienerburght

B. Dierink
S. Ooijman-Geerdink
T. Klaver
B. Dierink
Servicedesk Vrijhof
Servicedesk Bastille
Servicedesk FB
Servicedesk Carré
Servicedesk Carré
Servicedesk Cubicus
Servicedesk Spiegel
Servicedesk Ravelijn
L. van Hout
Receptie Sleutel
Receptie Linde
M. Schmand

Via deze personen kunt u uw gevaarlijk afval laten afvoeren en verdere informatie krijgen over
gevaarlijk afval.
Telefoonnummers en e-mailadressen van de verschillende servicedesk zijn te vinden op:
http://www.utwente.nl/fb/contact/contact_sd/
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Bijlage 2: Gevaarlijke reacties bij combinaties van verschillende stoffen
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