
Bedrijfsafval

Rolcontainers

Diverse ledigingsfrequenties:
• 1 x per week
• 2 x per week
• 1 x per 14 dagen
• op afroep

240 lt    360 lt           770 lt

770 lt - 1100 lt         2500 lt         5000 lt

Flessenglas

360 lt of glasbol         770 lt         700 lt vlak- en vensterglas

Papier & Karton

Diverse ledigingsfrequenties:
• 1 x per week
• 1 x per 14 dagen
• op afroep

Archief- en
datavernietiging !

240 lt - 360 lt        700 lt - stapelbaar      2500 lt

770 lt - 1100 lt        1500 lt - stapelbaar      5000 lt

400 lt - folie          360 lt - folie   EPS-afval 1 - 1,5 m³ (isomo)

Zakken voor recycleerbare
verpakkingsfolie
en EPS-afval (isomo)



Garage-afval

Rolcontainers

Het ophalen en/of leegzuigen
van eigen vaten
is ook mogelijk !

Dubbelwandige olietank 1500 lt voor aflaatolie     Tank 2500 lt voor aflaatolie

IBC-vaten 1000 lt          60 - 120 - 200 lt vaten     240 - 770 lt voor olie-, mazout-,

voor aflaatolie          voor aflaatolie      lucht- en hydroliekfilters

         + andere vloeistoffen      + ander oliehoudend afval

Stapelbare inzamelboxen voor diverse afvalstromen zoals o.a.:
• start- en huishoudbatterijen,
• schroot
• non-ferro
• TL-lampen
• garage-afval
• KGA
• hechtgebon-

den asbest
incl. asbestzak

700 lt      700 lt  700 lt        1500 lt

Rolcontainers voor KGA zoals o.a.:
• spuitbussen
• verfblikken
• roet
• TL-lampen
• oliehoudend afval, ...

240 lt of 360 lt        770 lt   Dekselvat

Volgende afvalstoffen kunnen tevens opgehaald worden:
• houten paletten, kisten en kratten
• banden met of zonder velgen
• auto-onderdelen
• bumpers, auto- en vrachtwagenruiten
• big bag met diverse afvalstoffen

Voor alle afvalstromen ontvangt u
een verwerkingscertificaat !!

Vaten voor o.a.:
• koelvloeistof
• olie
• thinner, ...

Ivo Van Den Bosch bvba
Erkend ophaal- en afvalverwerkingsbedrijf

Ter Stratenweg 7
(industriezone)
2520 Oelegem

tel. 03 384 30 30
fax 03 385 40 30

info@ivovandenbosch.be
www.ivovandenbosch.be

60-120-220 lt  Kunststof - dekselvaten         60-120-200 lt
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