
Cultuur, sport en recreatie - Sportclub
Wilt u weten of u het afval van uw bedrijf nog juist scheidt volgens de nieuwste regels? 
Lees dan het voorbeeld hieronder van een tennisclub en doe daarna zelf de check. 

Hoe het was
Tiago scheidde geen afval op de tennisclub. Alleen ba�erijen, elektrische apparaten en lampen werden wel eens in de zoveel 
tijd apart ingeleverd. De container van 660 liter voor restafval werd een keer per twee weken opgehaald, omdat de club weinig 
afval produceert. Voor deze afvalcontainer had de club ongeveer 1,1 m2 ruimte nodig. Per maand betaalde Tiago 55 euro om 
het afval te laten ophalen.

Nieuwe regels
Volgens de nieuwe regels moet Tiago een afvalstroom extra gaan scheiden. De club hee� namelijk minder dan 660 liter, 
maar méér dan 240 liter afval per week. Tiago mag zelf kiezen of hij papier, GFT (groente, fruit- en tuinafval), glas of plastic 
folie gaat scheiden. Hij kiest papier, omdat de sportartikelen vaak in kartonnen dozen worden geleverd.

Hoe het nu gaat
Voor restafval gebruikt de sportclub nog dezelfde container als eerst. Daarnaast staat nu een kleine container (240 liter) voor 
papier. Kartonnen dozen gaan daar rechtstreeks in. Veel papier wordt er verder niet gebruikt. Een extra prullenbakje voor 
papier bij de balie is daarom genoeg. Hiervoor is ongeveer een halve vierkante meter aan ruimte nodig. 

Wat het kost en oplevert
Het papier en het restafval wordt eens per twee weken opgehaald. De sportclub betaalt hiervoor in totaal 70 euro per maand, 
dus 15 euro meer dan eerst. Het afval van de sportclub wordt nu voor 30% hergebruikt. Hierdoor redt Tiago per jaar 500 kilo 
afval van de verbrandingsoven.

Wat kan er nog meer?
Tiago is in overleg met leveranciers om verpakkingsmateriaal te verminderen en herbruikbare kartonnen dozen te gebruiken. 
Hij kan verder nog GFT (groente, fruit- en tuinafval) gaan inzamelen. Dat is voor deze tennisclub niet verplicht, maar wel beter 
voor het milieu. Dan wordt namelijk maar liefst 44% van zijn afval hergebruikt. Tiago moet dan een kleine container van 120 
liter bijplaatsen. In de kantine kan Tiago ruimte maken voor een groenbakje. De extra kosten hiervan zijn 40 euro per maand.

PAPIER
1 x per 

2 weken

Nog beter voor het milieu? GFT scheiden! 

30% van het afval wordt hergebruikt

€70 kosten per maand 

1,6 m2 ruimte voor afval

REST
1 x per 

2 weken

Weten of u het bedrijfsafval goed scheidt? Doe de check op www.afvalwijzervoorbedrijven.nl!


