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DE JUISTE
CONTAINER 

ONZE TIPS Voor

NB. KIJK OP ONZE WEBSITE OM PRECIES 

TE ZIEN WAT ALLEMAAL WEL EN NIET IN 

IEDERE CONTAINER MAG EN BESTEL DE GOEDE 

CONTAINER VOOR JOUW KLUS.

Je staat op het punt om aan een groot project te beginnen: 
je hebt immers niet voor niets een (afval) container nodig. 
Natuurlijk heb jij al goed nagedacht over het eindresultaat 
van je klus en zie je al helemaal voor je hoe de nieuwe 
badkamer, tuin of woning eruit komt te zien. Maar voordat 
je daar bent moet er nog een hoop werk verricht worden 
en doe je er goed aan om hier even bij stil te staan. Denk 
na over het soort en de hoeveelheid afval die je (straks) 
hebt. Vergeet niet ook na te denken over al het materieel 
dat je nodig hebt om te slopen, breken en/of af te graven. 
Met deze goede voorbereiding en een beetje hulp van ons 
materieel is de klus dan vast en zeker snel geklaard.

Een goede voorbereiding

Denk om te beginnen goed na over het soort afval dat je wilt gaan 
afvoeren. Dit is belangrijk om te weten wanneer je een container bestelt. 
Een container is te bestellen/huren voor 8 verschillende afvalstromen. 
Wij leggen je graag uit welke variant voor jou het meest geschikt is.  

1. BOUW- EN SLOOPAFVAL (BSA)

 Bouw- en sloopafval komt meestal vrij als je gaat verbouwen of 
slopen. Deze categorie is bedoeld voor al het recyclebaar, niet 
recyclebaar en of het niet sorteerbaar afval afkomstig van bouw- en 
sloopwerkzaamheden.  

Tip: Heb je echter een grotere hoeveelheid afval en is het mogelijk om 
dit te scheiden, dan kan het voordeliger zijn om te kiezen voor meerdere, 

kleinere containers voor deze losse afvalsoorten.

2. DAKGRIND

 Een container voor dakgrind is geschikt om het grind dat vrijkomt bij 
onderhoud- en renovatiewerkzaamheden aan de garage, carport, 
plat dak, etc. af te voeren.

3. GROFVUIL

 Een container voor grofvuil is geschikt voor het ontruimen 
van woningen of als je een grote opruimactie houdt. Hier kan 
bijvoorbeeld het afval in dat niet meer geschikt is voor de 
kringloopwinkel.

 

Het soort afval

4. GASBETON EN YTONG

 Ga je slopen of verbouwen en heb je flink wat gips en/of gasbeton? Dan 
is deze container perfect. 

5. GROENAFVAL 

 Een container voor groenafval is geschikt voor al het plantaardig tuinafval 
dat vrijkomt bij onderhoud- en snoeiwerkzaamheden. 

6. HOUTAFVAL 

 Ga je slopen, opruimen of verbouwen en heb je flink wat geschilderd 
of juist onbehandeld hout? Dan is onze container voor houtafval perfect. 
Containers voor hout zijn geschikt voor materialen zoals hardhout, 
spaanplaat en zachthout.

 Tip: Bielzen, geïmpregneerd tuinhout en laminaat zijn geen schoon hout en 
dienen te worden afgevoerd als bouw- en sloopafval.

7. PUIN (SCHOON) 

 Wil je de klinkerbestrating vervangen? Of ga je een muur slopen? Dan 
is een container voor steenpuin de ideale oplossing. Hier kun je onder 
andere klinkers, tegels, betonstenen en bakstenen in kwijt. 

 Tip: Heb je gips of gasbeton? Dat mag helaas niet in de puincontainer. 
Hiervoor kun je dan beter een aparte container voor gasbeton bestellen.

8. SCHONE GROND 

 Een container voor schone grond is de ideale optie als je 
graafwerkzaamheden gaat uitvoeren en daarbij overtollige schone grond 
wilt afvoeren. 

 Tip: Houd bij het bestellen van de juiste containermaat rekening met ongeveer 
30% extra volume. De dichtheid in de vaste grond is vaak hoger, waardoor je bij 

de losse grond in de container meestal meer volume hebt. 



Het kiezen van het juiste formaat afvalcontainer kan best 
een hele klus zijn als je dit niet dagelijks doet. Het is nu 
eenmaal ook lastig in te inschatten voor hoeveel afval de 
werkzaamheden gaan zorgen. Met onderstaande tips proberen 
we jou hier zo goed mogelijk bij te helpen. Maar natuurlijk 
kun je altijd onze adviseurs bellen als je hier nog net dát 
beetje extra hulp bij nodig hebt. Dat doen we graag: 
+31 (0) 854 854 854
 
Let op! Dit zijn slechts rekenvoorbeelden ter indicatie. Houd er rekening mee dat je beter een 
te grote dan te kleine afvalcontainer kunt bestellen - dan achteraf een extra container.

Welk formaat afvalcontainer 
heb ik nodig?

BADKAMER VERBOUWEN
Een standaard verbouwing van een badkamer volstaat vaak met een 
2,5 m³ puincontainer. Wil je ook ander materiaal afvoeren zoals
bijvoorbeeld een bad en of douchecabine? Dan is onze bouw- en
sloopafval container de meest geschikte container.

KEUKEN VERBOUWEN
Keukenverbouwingen zijn vaak al wat complexer dan de badkamer omdat 
er meerdere afvalstromen bij vrijkomen zoals grofvuil, hout, puin en ook 
leidingwerk. Voor deze werkzaamheden kun je het best een bouw- en 
sloopafval container huren. Bij een keukenverbouwing volstaat vaak een 
2,5 m³ BSA container, maar bij maar bij grotere woningen komt het vaak 
voor dat deze niet groot genoeg is. Een 6m³  container is dan aan te raden.

Tip: Heb je een grotere hoeveelheid afval en is het mogelijk om dit te scheiden, 
dan kan het voordeliger zijn om te kiezen voor meerdere, kleinere containers. 

GROND AFGRAVEN
Vermenigvuldig de hoeveelheid vierkante meter met het oppervlak dat 
afgegraven moet worden (lengte X breedte ), vermenigvuldig dit met 
de diepte waarop de grond wordt uitgraven in centimeters en 
vermenigvuldig dit vervolgens met 1,3. De reden waarom er een factor 
1,3 overheen gaat is omdat grond nooit volledig luchtdicht in de container 
afgevoerd wordt zoals het in de grond zit.

(voorbeeld: de tuin is 30 m2 en je wilt 25 cm graag uitgraven: 30 x 0,25 x 1.3 = 9,75 m3)

VLOER OF MUUR SLOPEN
Afhankelijk van het type vloer of wand dat je hebt, selecteer je het soort 
container. Vervolgens kun je u dezelfde formule gebruiken als bij het 
berekenen van grond. Bereken eerst de vierkante meters en de dikte van de 
vloer om vervolgens de hoeveelheid kuub die je nodig hebt er mee te 
vermenigvuldigen. Vermenigvuldig ook hier weer met de factor 1,3.

VOLLEDIGE RENOVATIE/ VERBOUWING WONING
Bij grotere klussen zoals een volledige renovatie wordt het steeds lastiger om 
goed te bepalen wat het juiste formaat van de container is. Voor volledige 
renovaties van rijtjeshuizen/tweekappers moet je vaak rekenen op minimaal 15 
tot 20 kuub afval.
 

Tip: de containers kunnen 2 weken blijven staan. De extra kosten buiten de 
inbegrepen huurperiode van 2 weken zijn € 2,- incl. BTW per kalenderdag. 

Laat je dus niet opjagen want je hebt de tijd!

TUIN VERBOUWEN
Als de tuin betegeld is, kan de volgende rekenformule als basis worden genomen:
bereken eerst de vierkante meters en de dikte van de tegels om vervolgens de 
hoeveelheid kuub die je nodig hebt er mee te vermenigvuldigen. Vergeet 
hierbij niet de vermenigvuldiging met de factor 1.5 (hoger dan bij grond omdat 
er meer “tussenruimte zal ontstaan) .

Houd bij het kiezen van een plaatsingslocatie voor de container rekening met de 
volgende zaken:

• Er moet voldoende ruimte zijn om de container te plaatsen. Ook de 
toegangsweg naar de locatie moet voldoende toegankelijk zijn voor een 
vrachtwagen. Let op bomen, lantaarnpalen etc.

• De container moet ook weer worden afgevoerd en is dan een stuk 
zwaarder. Door het gewicht van de container en de vrachtwagen kan de 
onderliggende bestrating verzakken.

• Neem bij twijfel over de de locatie waar de container moet worden 
geplaatst contact met ons op.

• Controleer bij jouw gemeente of een vergunning nodig is.

Zorg er altijd voor dat je al het werk dat je doet veilig doet. Dit betekent dat 
je de juiste beschermingsmiddelen gebruikt, kinderen op afstand houdt en 
met goed werkend en veilig materieel werkt. Zorg er ook altijd voor dat de 
container veilig staat en geen verkeersoverlast veroorzaakt.

Ben je niet zeker over wat er allemaal nodig is om veilig te werken en/of wat 
een veilig plek voor de container is? Neem dat zeker contact met ons op. Wij 
adviseren je graag.

Of je nu een vloer gaat slopen, grond gaat afgraven of een badkamer 
gaat renoveren: het staat of valt altijd met het werken met goed 
werkend materieel. Neem vooral eens een kijkje op onze website www.
franssenfranken.com. Wij verhuren namelijk (bijna) alles wat jij nodig hebt 
voor de werkzaamheden die je wilt gaan uitvoeren.

 
Tip: huur jouw container online via www.franssenfranken.com 

en je bent altijd €10 goedkoper uit.

Je kunt een container heel eenvoudig laten wisselen door op onze website 
een nieuwe container te bestellen. Geef bij de bestelnotities aan dat de 
huidige container weg kan en het dus gaat om een wissel van de container. 
De plaatsingsdatum (en eventueel het voorkeursblok) die wordt gekozen bij 
het bestellen van de nieuwe container is de datum waarop de containers 
worden gewisseld.

Vul op onze website https://franssenfranken.com/container-ophalen 
een ophaalverzoek in om de volle container op te laten halen. Tijdens het 
invullen heb je de mogelijkheid om zelf een ophaaldatum te kiezen. 

Let op! de ophaaldatum is een indicatie. 
Containers worden binnen 5 werkdagen opgehaald tussen 07:00 en 19:00.

 

Als laatste:  De container mag maximaal 10 cm boven de rand van de container worden 
beladen en wel zo dat de vracht goed klem en veilig in de container blijft tijdens het 
transport. Verkeersveiligheid vinden wij erg belangrijk. 

De goede locatie

Veiligheid voor alles

Werken met het goede materieel

Container wisselen

Container ophalenAfmeting 2,5 m³ portaalcontainer open in cm: 230(L) x 100(B) x 110(H)

Afmeting 6 m³ portaalcontainer open in cm: 350(L) x 180(B) x 120(H)

Afmeting 10 m³ portaalcontainer open in cm: 365(L) x 180(B) x 160(H)

Afmeting 10 m³ haak/kabelcontainer in cm: 600(L) x 230(B) x 75(H)

Afmeting 10 m³ portaalcontainer gesloten in cm: 365(L) x 180(B) x 230(H)
 

BESTEL DIRECT DE GOEDE 

CONTAINER VOOR JOUW KLUS!


