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Algemeen 
● Alleen particulieren mogen goederen brengen of laten ophalen. 
● Op te halen goederen moeten allemaal vooraf aangemeld zijn. 
 
Kwaliteit van de aangeboden goederen 
We nemen goederen alleen in als ze aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• Verkoopbaar. 

• Schoon. 

• Geen grote beschadigingen. 

• Werkend. 

• Compleet. 

• Vervoerbaar. 
 
Bijzonderheden m.b.t. op te halen en gebrachte goederen 
 

De volgende goederen halen wij niet op of nemen wij niet in: 
 

Artikel  
Vestiging 
Huizen 

Vestiging 
Eemnes 

Tuinafval ■ ■ 

Bloemen en planten en andere organische materialen ■ ■ 

Vloerbedekking ■ ■ 

Bouw en sloopafval, tegels en sierbestrating ■ ■ 

Oud ijzer ■ ■ 

Autobanden ■ ■ 

Klein chemisch afval zoals; ■ ■ 
● Alles wat vloeibaar is (Verf, olie, schoonmaakartikelen, 

alcohol, inkt, parfums, lijmen en kitten enz.) 
  

● TL-buizen en spaarlampen   
● Spuitbussen en alle overige andere drukhouders 
● Gasbussen, gasflessen, gashouders 

  

● Vaste stoffen zoals zeepproducten, 
gootsteenontstopper, absorptie-grit, vuurwerk, enz. 

  

● Batterijen, accu’s, powerbanks en andere elektrische 
energiehouders 

  

Alle artikelen die Lithium (oplaadbare) batterijen bevatten zoals; ■ ■ 
● Laptops   
● Mobile telefoons   
● Elektrische fietsen   

Alle artikelen die gashouders bevatten zoals; ■ ■ 
● Gasbranders   
● Campinglampen of camping kooktoestellen   
● Alsmede losse gashouders of gasflessen   

Waterbedden ■ ■ 

Matrassen  ■ ■ 

Bedden ■  

Eikenhouten meubels ■  

Oude koel- en vriesapparaten die niet CFK-vrij zijn ■  

Niet werkende elektrische apparaten ■  

Zonnebanken en zonnehemels ■  

Oude computers en toebehoren ( geen laptops) ■  

Wandkasten met 3 of meer liggende delen ■  

Surfplanken en ski’s ■  
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Wijze van aanbieden algemeen 
Graag zouden wij de onderstaande goederen op de volgende wijze aangeboden willen 
krijgen: 

• Kleding in een zak of doos. 

• Kleine huisraad en losse spullen in een zak of doos. 

• Boeken in een doos. 

• Kasten bij voorkeur niet volledig demonteren. 
 
Wijze van aanleveren bij het ophalen van goederen 
Als u de goederen door ons opgehaald wilt hebben, dan gelden de onderstaande 
voorwaarden: 

• De goederen moeten op de begane grond klaar staan. Tenzij er een lift aanwezig is. 
Onze medewerkers mogen geen trappen lopen. 

• Indien goederen buiten klaar staan, dan dienen deze afgedekt te zijn tegen 
weersinvloeden. Gelieve alles op één centrale plek te verzamelen die goed bereikbaar is 
voor de vrachtwagen en onze medewerkers. 

• Let op: onze medewerkers mogen geen goederen uit schuur of garage halen als u niet 
aanwezig bent. Houdt u hier rekening mee. 

• Flat/appartementengebouw: bij aanwezigheid van een lift, de goederen graag zo dicht 
mogelijk bij de lift aanbieden. De goederen dienen met de lift vervoerd te kunnen worden. 
Bij het ontbreken van een lift dienen de goederen klaar te staan op de begane grond. 

• Bij een camping/recreatiepark: goederen bij voorkeur aanbieden bij ingang camping/park. 
De medewerker zal alleen het park oprijden wanneer de ophaallocatie goed bereikbaar is 
voor de vrachtwagen. 

• De chauffeur is te allen tijde gerechtigd om goederen te weigeren. 
 
KringloopCentrum Eemnes-Huizen is te allen tijde gerechtigd goederen te weigeren. 
In dat geval gebeurt dat altijd met opgaaf van reden. Indien u het niet eens bent met deze 
beslissing dan kunt u dit op de volgende manieren kenbaar maken: 

- Per mail naar info@kceemnes.nl 
- Via telefoonnummer 035- 5380808  
- Via een klachtenformulier wat  de medewerker u desgewenst overhandigt  
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