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Bijlage 4.1 Veiligheidsinstructie

Veiligheidsinstructie “storten van glas”

Van harte welkom bij glashandel ..…. 
Voor	uw	en	onze	veiligheid	is	een	veiligheidsinstructie	voor	het	storten	van	glas	opgesteld.	In	deze	instructie	is	opgenomen	hoe	het	
te recyclen vlakglas veilig in de daarvoor bestemde bakken kan worden gestort. Om de kans op letsel zo klein mogelijk te houden, 
dient u zich te allen tijde te houden aan deze voorschriften. Acht u uzelf niet instaat te voldoen aan de voorschriften, is het storten 
van glas verboden.

Wat mag wel en wat mag niet in de vlakglasbak?
Het ingezamelde vlakglas wordt naar een speciale recycling installatie voor vlakglas gebracht. Daar wordt het afgedankte glas 
geschikt gemaakt om als vervangende grondstof van onder meer zand en soda te worden ingezet bij de glasproducerende 
industrieën.	Het	blank	fl	oatglas	gaat	zoveel	mogelijk	terug	naar	de	fl	oatglasproductie	en	de	overige	soorten	worden	voornamelijk	
ingezet in de glaswol- en fl essenglasindustrie. Om het ingezamelde en gerecyclede vlakglas zo goed en zo hoogwaardig mogelijk te 
recyclen is het noodzakelijk dat u zich aan onderstaande voorschriften houdt.  

U	kunt	deze	instruktie	bij	ons	aanvragen	of	downloaden	van	onze	website	voor	eigen	gebruik.	Als	u	twijfels	heeft	of	uw	glas	in	de	U	kunt	deze	instruktie	bij	ons	aanvragen	of	downloaden	van	onze	website	voor	eigen	gebruik.	Als	u	twijfels	heeft	of	uw	glas	in	de	
vlakglasbak mag worden gestort, kunt dit uiteraard altijd vragen aan één van onze medewerkers. vlakglasbak mag worden gestort, kunt dit uiteraard altijd vragen aan één van onze medewerkers. 

Verkeersregels
Op ons terrein is de wegenverkeerswetgeving van toepassing. Matig uw snelheid tot een maximum van 10 Op ons terrein is de wegenverkeerswetgeving van toepassing. Matig uw snelheid tot een maximum van 10 
km en parkeer uw auto bij aankomst in de daarvoor bestemde parkeervakken. Zet uw motor uit als u zich km en parkeer uw auto bij aankomst in de daarvoor bestemde parkeervakken. Zet uw motor uit als u zich 
aanmeldt bij de receptie en voordat u het glas gaat storten. aanmeldt bij de receptie en voordat u het glas gaat storten. 
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WEL
•	 Enkel	blank	vlakglas

•	 Enkel	gekleurd	vlakglas

•	 Dubbel	glas	met	aluminium	strip	tussen	

de glazen panelen

•	 Draad	glas

•	 Gelaagd	glas	-	glas	met	folie	tussen	de	

glazen panelen

•	 Tuinders	of	kassenglas

•	 Spiegel	glas

•	 Gehard	glas

Toegestaan: kit, rubbers, aluminium randje, plastic 

randje, greepjes aan glas, glazen aquarium, 

glazen snijplank, glas van poster/foto lijsten.

NIET
•	 Ovenschalen

•	 Magnetron	schalen

•	 Pannendeksels

•	 Kookplaten

•	 Koffie	en	theekannen

•	 Glazen	vazen

•	 Kachelruitjes

•	 Flessen	glas

•	 Glazen	bekers

•	 Autoruiten

Verder alle overige items wat niets met 

vlakglas te maken heeft.

Wat	mag	in	de	vlakglasbak:

✔ ✗

Alleen	van	normaal	en	goed	glas	kan	weer	nieuw	glas	gemaakt	worden
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Instructie storten vlakglas
Vlakglas Recycling Nederland  gebruikt een tweetal containers om het vlakglas in te zamelen. Deze containers zijn zo ontwikkeld 
dat het vlakglas altijd op een veilige en ergonomische manier kan worden gestort. Het vlakglas mag niet worden gestort als de 
containers vol zijn. Het vlakglas mag nooit worden gestort in de container als het glas boven de rand (van de zijkleppen) uitkomt. 
Het glas kan gaan glijden en ernstig letsel veroorzaken. 

Kleine container Grote container

Te gebruiken Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Voor	uw	veiligheid	geven	wij	u	de	beschikking	over	de	benodigde	persoonlijke	beschermingsmiddelen.	Glas	is	een	zeer	scherp	
product wat gemakkelijk versplinterd. Hierdoor kan het ernstige verwondingen veroorzaken. Het is in uw eigen belang dat u de 
persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. Als u glas gaat storten is het raadzaam goede werkkleding en veiligheidsschoenen te 
dragen.	Onbeschermde	lichaamsdelen	moeten	worden	voorkomen.	In	onderstaand	overzicht	is	aangegeven	welke	persoonlijke	
beschermingsmiddelen moeten worden gedragen. De bescherming van de persoonlijke beschermingsmiddelen hangt af van de staat 
waarin deze verkeren. Meld beschadigingen direct.

Storten glas
Als u glas gaat storten in de grote blauwe container moeten de zijkleppen eerst worden geopend. Het vlakglas moet via deze 
opening in de container worden gelegd. Kijk eerst in de container of er geen glasplaten tegen de kleppen aanliggen. Als dit het geval 
is mogen de kleppen niet worden geopend omdat het glas kan schuiven en uit de container kan vallen. Open de kleppen voorzichtig. 

GoedFout

Kleine container Grote containerKleine container Grote container

	 Handschoenen	 Polsbescherming	 Veiligheidsbril	 Gehoor-	 Veiligheidsschoenen
 Min. snijklasse 3 Min. snijklasse 3  bescherming  Min. klasse S2
	 	 	 	 (Bijv.	wegwerp	
    oorpluggen) 
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Fout Fout

Als glas breekt kunnen er gemakkelijk splinters of scherven wegschieten. Het gooien met glas moet daarom worden voorkomen. 
Leg het glas voorzichtig en plat in de container. Rechtopstaande glasplaten kunnen zorgen voor een eenzijdige belasting, waardoor 
de container met name bij het legen kan omvallen. Let op bij het storten van gebroken en/of gescheurde glasplaten. Deze kunnen uit 
elkaar vallen en daardoor voor onvoorziene omstandigheden zorgen. 

Het is niet toegestaan om in de container te klimmen. De glasplaten kunnen gemakkelijk schuiven en het glas kan ernstig letsel 
veroorzaken.

Til niet te zwaar en loop niet te ver. Het risico op letsel neemt toe als te zwaar wordt getild en/of met glasplaten wordt gelopen. 
Vraag hulp bij het storten van zware glasplaten. Parkeer uw auto dicht bij de container.

Op	een	aantal	inzamelpunten	is	een	glasbok	geplaatst	naast	de	container.	U	kunt	hier	uw	glasplaten	op	plaatsen.	Leg	het	glas	met	de	
lange zijde op de bok. Schuif het glas goed tegen het stalen frame of andere glasplaten aan. Als er geen ruimte meer is, verzoeken wij 
u dit direct te melden.

    

Glasbok

Probeer glas nooit tegen te houden als het dreigt te vallen of dreigt uit uw handen te glijden! U kunt 
het glas het beste laten vallen

GoedFout

GoedFout
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Nadat u het glas heeft gestort moet de container weer worden gesloten. Daarnaast is van belang om glasscherven die naast de 
container zijn terecht gekomen op te ruimen. Dit voorkomt onveilige situaties voor onze medewerkers en mensen die na u glas 
komen storten.

4. Verklaring aanvaarding eigen risico
Het	storten	van	vlakglas	in	de	container	op	ons	terrein	geschiedt	geheel	voor	uw	eigen	risico.	Glashandel	…	kan	derhalve	niet	
aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei vorm van directe en/of indirecte schade die is ontstaan door het storten van vlakglas 
in de daarvoor bestemde containers en de daarbij behorende handelingen. Alle vormen van aansprakelijkheid worden van de hand 
gewezen.

Door ondertekening van dit document verklaart u de veiligheidsinstructie te hebben gelezen en begrepen en zich te houden aan de 
gegeven veiligheidsvoorschriften. Daarnaast verklaart u het vlakglas geheel voor uw eigen risico te storten in de daarvoor bestemde 
container.

Naam:   ___________________________________________________________________________________________________

Bedrijf:		 ___________________________________________________________________________________________________

Tijd:   _____________________________________________________________________________________________________

Datum:  ___________________________________________________________________________________________________

Handtekening:  ______________________________________________________________________________________________

Afgesloten
container

Opgeruimde 
werkplek
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