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Innamevoorwaarden 
 

 
Welke goederen kunt u inleveren bij Kringloop Altena 
Goederen die nog bruikbaar én verkoopbaar zijn in onze winkel, nemen wij graag van u aan.  
De spullen moeten aan een paar minimale kwaliteitseisen voldoen: 
✓ Verkoopbaar en functioneel (= bruikbaar voor het doel waarvoor ze zijn bestemd). 
✓ Heel, schoon, droog en compleet. 
✓ Bevat geen (sporen van) vet, teer, olie, chemicaliën, etensresten en/of ongedierte. 
Onze (logistieke) medewerkers hebben, met opgaaf van redenen, het recht van bovenstaande regels af te wijken. 
 
 
Voor ons niet bruikbaar maar wel in te leveren bij Kringloop Altena 
✓ Oude metalen, gasboilers, gaskachels. 
✓ Kleine huishoudelijke apparaten met een defect, wanneer op het apparaat is aangegeven dat het defect is. 
✓ Batterijen. 
✓ Inkt- en tonercartridges. 
✓ Mobiele telefoons. 
Onze (logistiek) medewerker heeft, met opgaaf van redenen, het recht van bovenstaande regels af te wijken. 
 
 
Deze goederen nemen wij niet in 
✓ Niet-herbruikbare huisraad. 
✓ Gedemonteerde spaanplaat / 

MDF meubels. 
✓ Wandmeubels,  

breder dan 180 cm. 
✓ Waterbedden. 
✓ Televisies en monitoren met 

een beeldbuis (= “toeter” aan 
de achterkant). 

✓ Zonnebanken en -hemels, 
nog voorzien van TL-buizen. 

✓ Koel- en vriesapparaten, 
voorzien van CFK’s. 

✓ Elektrische orgels. 
✓ Harmoniums. 

 
 

 

 
✓ Vloerbedekking, restanten 

van tapijttegels, zeil. 
✓ Toiletpotten, wastafels, 

ligbaden, douchebakken, 
bubbelbaden. 

✓ Bouw- en sloopafval, tegels, 
puin, isolatiemateriaal. 

✓ Aanrechtkastjes, 
aanrechtbladen (kunststof, 
formica). 

✓ Tuinafval, tuingrond, 
schuttingen, tuinhout, 
(sier)bestrating. 

✓ Surfplanken.  
✓ Zwembaden. 
✓ Tenten. 

 
 

 
✓ Gasflessen en -bussen.  
✓ Chemisch afval. 
✓ Verf en verfmiddelen, 
✓ Loodaccu’s.  
✓ Bestrijdingsmiddelen.  
✓ Chemicaliën.  
✓ Spuitbussen. 
✓ Brandblussers. 
✓ TL-buizen, spaarlampen. 
✓ Lava-lampen. 
✓ Frituurvet en -olie. 
✓ Brandstoffen, olie. 
✓ Autobanden en banden van 

andere motorvoertuigen. 
✓ Asbest en asbesthoudende 

artikelen. 
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Wijze van aanbieden bij het laten ophalen 
Heeft u veel goederen of grote stukken? Kringloop Altena haalt deze graag bij u op onder de volgende voorwaarden: 
✓ Goederen dienen op de begane grond klaar te staan, bij voorkeur op een centrale plek die makkelijk te bereiken 

is met onze vrachtwagen. 
Let op: onze medewerkers mogen geen goederen uit schuur, tuin of garage halen als niemand aanwezig is, tenzij 
u van te voren hiervoor toestemming heeft gegeven en duidelijk is aangegeven welke goederen Kringloop Altena 
mee mag nemen. 
Wanneer spullen toch buiten staan dienen deze deugdelijk te zijn afgedekt tegen weersinvloeden. 

✓ 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. 

✓ Camping / Recreatiepark: goederen bij voorkeur aanbieden bij de ingang.  
De vrachtwagen van Kringloop Altena zal alleen het terrein oprijden wanneer de ophaallocatie via een verharde 
weg goed bereikbaar is. 

✓ Meubels moeten vervoersklaar worden aangeboden en zo nodig van te voren door u worden gedemonteerd. 
Onze medewerkers demonteren uw meubels niet. 

✓ Kleding, schoenen en woningtextiel graag aanbieden in een afgesloten zak. 
✓ Breekbare spullen, klein huisraad, speelgoed , boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s en lp’s graag aanbieden in een 

doos, zonder kop erop (i.v.m. stapelen).  
U kunt bij ons lege dozen komen halen om de spullen in te pakken. 

✓ Kleingoed dat niet (op de juiste wijze) is ingepakt, kan niet worden meegenomen. 
 
 
Wijze van aanbieden bij het zelf brengen 
Het inname loket van Kringloop Altena is zes dagen per week geopend. Wij nemen uw bruikbare goederen graag in 
ontvangst, onder de volgende voorwaarden: 
✓ Voorafgaand aan het inleveren van de goederen, graag melden bij de afdeling Inname Goederen, nabij de witte 

glasbak en de kledingcontainer, aan de Woudrichemseweg. Onze medewerker helpt u graag. 
✓ Het is niet toegestaan goederen buiten de openingstijden achter te laten. 
✓ Kleding, schoenen en woningtextiel graag aanbieden in een afgesloten zak. wanneer de afdeling Inname 

Goederen gesloten is, kunt u kleding, schoenen en woningtextiel in een afgesloten zak in de witte 
kledingcontainer werpen. 

✓ Breekbare spullen, klein huisraad, speelgoed , boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s en lp’s aanbieden in een doos.  
 

Onze (logistiek) medewerkers hebben, met opgaaf van redenen, het recht van bovenstaande regels af te wijken. 
Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van onze medewerkers, kunt u dit aan ons kenbaar maken: 
✓ of: door het invullen van het klachtenformulier op de website [LINKJE] of dat u bij de winkelbalie kunt opvragen. 
✓ of: door te bellen met telefoonnummer 0183 – 40 30 80 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur). 
✓ of: door een e-mail te sturen naar ophaal@kringloopaltena.nl  
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