
ACCEPTATIEVOORWAARDEN 

Vlakglas 

OMSCHRIJVING 

Met de term vlakglas wordt glas bedoeld zoals dat gebruikt wordt in de bouw, in kozijnen, deuren en 

ramen. Gescheiden ingezameld vlakglas komt in hoofdzaak vrij in de woning- en utiliteitsbouw.  Schoon 

vlakglas, vrij van enig ander afval, dat direct geschikt is voor hergebruik. 

 

 Toegestaan 

• Enkel glas zowel blank als kleur  

• Dubbel glas of isolatieglas  

• Gelaagd glas, vlakglas met daartussen PVB-folie 

• Autoruiten  

• Glazen dakpanelen  

• Kassenglas en tuindersglas  

• Pantserglas enkel in overleg (i.v.m. de opbouw van de hoeveelheid platen glas)  

• Gemengd glas; mix van verschillende soorten vlakglas (zo minimaal mogelijk) 
 

Niet toegestaan 
 

• Keramiek, steen en porselein (KSP) van bijvoorbeeld grind, bakstenen en tegels.  

• Papier/hout, waaronder kranten, boekjes, karton, raamwerk en bouwafval.  

• Bitumenachtige materialen, waaronder kit en pek.  

• Plastic van onder meer kozijnen, strips en bekertjes.  

• Metalen, zowel ferro als non-ferro van bijvoorbeeld kozijnen, kaders, lijsten en metalen strips.  

• HR / Hittebestendig glas, waaronder hittebestendig laboratoriumglas, ovenschalen, kookplaten en 
kachelruitjes.  

• Gehard glas, ovenschalen, maatbekers. 

• Flessenglas en lampenglas, zoals verpakkingsglas (holglas), lampenglas en tl-buizen.  

• Plexiglas 

• Restafval, zoals huis- en tuinafval, siliconenspuiten en lijm.  

• Andere verontreinigingen, zoals zand, aarde, modder en veegvuil.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
*Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland B.V.  
zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.  
 
** Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)  
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* Voor alle categorieën gelden ook de stoffen beschreven onder “niet toegestaan” 
 
 
 

CATEGORIE  OMSCHRIJVING  NIET TOEGESTAAN* 

Blank float  • Zuiver blank vlakglas (industrieel) • Gemengd of gecoat vlakglas 

• Spiegelglas 

• Draad– en gelaagd glas 

• Isolatieglas en gelaagd isolatieglas 

Gemengd  
vlakglas  

• Zuiver vlakglas  

• Diverse kleuren  

• Spiegelglas 

• Draad– en gelaagd glas 

• Isolatieglas en gelaagd isolatieglas 

• Kit, stopverf en overige bevestigingsma-
terialen 

Tuindersglas  • Vlakglas afkomstig van serres en kassen • Spiegelglas 

• Draad– en gelaagd glas 

• Isolatieglas en gelaagd isolatieglas 

• Gemengd vlakglas 

Spiegelglas  • Vlakglas afkomstig van spiegels • Draad– en gelaagd glas 

• Isolatieglas en gelaagd isolatieglas 

• Kit, stopverf en overige bevestigingsma-
terialen 

Isolatieglas  • Dubbelglas ruiten verontreinigd met tussenstrip-
pen 

• Spiegelglas 

• Draad– en gelaagd glas 

• Gelaagd isolatieglas 

Autoruitenglas  • Gelaagd  

• Niet gelaagd 

• Spiegelglas 

• Draad– en gelaagd glas 

Draad- en/of  
gelaagd glas  

• Gelaagd vlakglas  

• Vlakglas met daarin metalen draden verweven  

• Gelaagd vlakglas (al dan niet met daarin meta-
len draden verweven)  

• Diverse kleuren 

• Spiegelglas 

• Pantserglas 

Combinatieglas  • Mix van diverse soorten vlakglas • Stoffen beschreven onder “niet toege-
staan” 

Gepantserd glas  Op aanvraag  

Tafelglas  • Wijnglazen  

• Drinkglazen  

• Glazen schalen  

• Spiegelglas 

• Draad– en gelaagd glas 

• Isolatieglas 

• Kit, stopverf en overige bevestigingsma-
terialen 

• Voeding en vloeistoffen 

Parfumflesjes  ● Glazen parfumflesjes  • Spiegelglas 

• Isolatieglas 

• Kit, stopverf en overige bevestigingsma-
terialen 

• Vloeistoffen (parfum) 

 
3 Coatings kunnen problemen veroorzaken bij het hergebruik van de glasscherven. Hierdoor is Renewi genoodzaakt elke coating te 
onderzoeken op zijn recycleerbaarheid.  
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Renewi categoriseert de inkomende vrachten vlakglas als volgt:  


