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U kunt compost afhalen vanaf alle compostfabrieken van Attero. Hiervoor gelden de volgende 
voorwaarden. 
 
1. Attero laadt niet meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid. Dit is afhankelijk van het voertuig en 

de bestemming, Nederland, Duitsland of België. Attero controleert het maximaal toegestane 
laadgewicht op basis van het kenteken. 

 
2. De compost mag niet boven de schotten uitkomen. De lading moet worden afgedekt met een zeil. 
 
3. Het dragen van een veiligheidshes, veiligheidsschoenen (S3) en helm is verplicht. Deze moet de 

chauffeur zelf bij zich hebben. Het dragen van veiligheidsklompen is niet toegestaan. 
 
4. Op de locaties van Attero is een locatiereglement van toepassing. Op uw aanvraag sturen we dit 

reglement graag naar u toe. U kunt het locatiereglement ook downloaden via 
https://www.attero.nl/nl/ons-bedrijfsprofiel/downloads.  

 
5. U kunt afhalen zodra u een formulier met het afhaalnummer hebt ontvangen. U moet dit formulier 

altijd laten zien bij de weegbrug, zonder dit formulier wordt u niet geladen. Op het formulier staan 
de openingstijden, de contactpersoon en de adresgegevens van de locatie. 
 

6. Als u compost ophaalt in opdracht van een ander bedrijf, dan heeft u een vergunning voor 
beroepsgoederen vervoer nodig op grond van de wet. Als u compost ophaalt voor uw eigen bedrijf dan 
heeft u deze vergunning niet nodig.  

 
7. In het kader van schone en veilige producten worden er strenge eisen gesteld aan het transport. 

Transportmiddelen moeten minimaal veegschoon zijn en vrij van verontreinigingen. Aanvullend gelden 
er eisen voor de voorgaande lading en wijze van reiniging. De voorgaande lading mag bijvoorbeeld 
geen bieten of aardappels zijn. In de BRL Keurcompost staan alle eisen vermeld. Op uw aanvraag 
sturen we de BRL Keurcompost graag naar u toe. U kunt dit document ook downloaden via 
www.keurcompost.nl. 

 
8. Elke transporteur die meer dan 3000 kg compost vervoerd moet geregistreerd zijn bij de NVWA met 

een COMR vermelding, dit geldt ook voor transporteurs die worden ingehuurd (charters), 
loonbedrijven en agrariërs. Zonder de vereiste registratie mag Attero de vracht niet laden. 
Mocht u, of uw transporteurs waarmee u samenwerkt, zich nog niet geregistreerd hebben, dan kan dat 
alsnog. Via deze link kunt u zich registreren: www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-
vergunningen/inhoud/aanvragen-en-informatie-per-bedrijfstype-product-of-activiteit/dierlijke-
bijproducten-registratie-en-meer/dierlijke-bijproducten-aanvragen-registratie-en-meer 
Op elk voertuig dat compost vervoerd moet de volgende tekst worden aangebracht: ‘Cat 3. Organische 
meststoffen of bodemverbeteraars, landbouwhuisdieren niet laten grazen en gewassen niet als 
groenvervoer gebruiken binnen 21 dagen na gebruik”. Hoewel de stickers (of bordjes) verplicht zijn, 
wordt er (nog) niet door de NVWA op gehandhaafd. Wij adviseren u om uw voertuigen die compost 
vervoeren te voorzien van deze tekst. Voor noodgevallen gaat Attero een beperkte voorraad stickers 
op de weegbruggen klaar leggen. 
 

9. Vanaf locatie Wijster is het enkel mogelijk om hoeveelheden van minimaal 20 ton per keer af te 
halen. Op andere locaties kunnen in overleg ook kleinere hoeveelheden worden afgehaald.  
 

10. Hebt u vragen, neem dan gerust contact op met de binnendienst van Attero, tel. (088) 550 15 15. 
U kunt hen ook per mail bereiken via compost@attero.nl. 

Afhalen van compost 

Samenvatting voorwaarden 


