Aanbiedregels huishoudelijk afval
Om uw huishoudelijk afval op tijd en zorgvuldig te kunnen ophalen, verzoeken wij u zich aan de
volgende aanbiedregels te houden:
Mini containers (kliko/Sulo)
- Op de ophaaldag zelf moet de container vóór 7.30 uur op of nabij de openbare weg geplaatst
worden.
- Het is verboden om de container op of nabij de weg te plaatsen vóór 20.00 uur op de dag
voorafgaande aan de ophaaldag.
- Nadat de container is geleegd, moet deze op de dag van inzameling uiterlijk om 20.00 uur
van de straat worden gehaald. Met uitzondering van de papiercontainer die in de avond wordt
geleegd, die moet vóór 7.30 uur op de dag na inzameling van de straat worden gehaald.
- Handgrepen moeten naar de weg gericht (behalve als uw container door de zijlader wordt
geleegd, plaats de container dan met de handgreep van de weg af).
- Houd het deksel gesloten, er mag geen huishoudelijk afval uitsteken.
- De container van 240 liter mag maximaal 75 kilo wegen, de container van 140 liter mag
maximaal 55 liter wegen.
- Het is verboden andere afvalstoffen aan te bieden dan waarvoor de container bestemd is en
het afval mag niet naast of op de container worden geplaatst.
Vuilniszakken
- Op de ophaaldag moeten de vuilniszakken vóór 7.30 uur op of nabij de weg geplaatst worden.
- Het is verboden de vuilniszakken op of nabij de openbare weg te plaatsen vóór 20.00 uur op
de dag voorafgaande aan de ophaaldag.
- Een vuilniszak mag niet zwaarder zijn dan 12 kilo
- In een gebied waar men vuilniszakken aan de GAD mag aanbieden, mag groot huishoudelijk
afval van beperkte omvang*) gelijktijdig met de wekelijkse inzameling van vuilniszakken
aangeboden worden indien:
 deze hanteerbaar per stuk of in bundels samengedrukt en gebonden worden
aangeboden en;
 totale hoeveelheid maximaal 0,5 m3;
 de stukken of bundels niet te groot zijn (maximaal 2 meter per stuk/bundel) en niet te
zwaar zijn (totale gewicht maximaal 15 kilo) en;
 stukken of bundels in zindelijke staat verkeren en geen gevaar en/of schade kunnen
berokkenen aan directe omgeving, personen en/of voertuigen.
*) bijvoorbeeld een eetkamerstoel, een bijzettafeltje of een matras. Een 2-zits bankstel, eettafel of
dressoir vallen hier niet onder. Voor deze moet een afzonderlijke ophaal afspraak worden gemaakt.
Verzamelcontainers voor restafval
- Het is verboden andere afvalstoffen aan te bieden in de verzamelcontainers dan waarvoor
deze bestemd zijn. Het is verboden afvalstoffen op en/of naast de verzamelcontainers te
plaatsen.
- Groot huishoudelijk afval hoort niet in de (ondergrondse) verzamelcontainers. Dit brengt
schade toe aan de containers. U kunt grof huishoudelijk afval brengen naar de
scheidingsstations of op afspraak op laten halen door de GAD.
- De inworpopening mag niet geblokkeerd worden, deksels na gebruik sluiten.
PMD (verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken)
- Pmd dient men uitsluitend aan te bieden in de daarvoor door of namens de inzameldienst
verstrekte inzamelmiddelen (plastic hero-zakken).
- Op de ophaaldag moeten de pmd-zakken vóór 7.30 uur op of nabij de weg geplaatst worden.
- Het is verboden de plastic pmd-zakken op of nabij de weg te plaatsen vóór 20.00 uur op de
dag voorafgaande aan de ophaaldag.
- Het pmd afval dient te zijn ontdaan van de inhoud en bij voorkeur verkleind te worden.

-

Ter voorkoming van zwerfvuil dienen de plastic pmd-zakken zodanig aangeboden te worden
dat niet kunnen wegwaaien.

Grof huishoudelijk afval (zelf brengen of op afspraak op laten halen)
Grof huishoudelijk afval is afval waarvan de hoeveelheid tussen 0,5 en 1,0 m3 of het gewicht tussen
de 15 en 100 kg ligt. Let op, niet alles kan gehaald en gebracht worden! U kunt het;
Brengen naar het scheidingsstation
- 1m3 per twee weken, kosteloos;
- Indien meer dan 100 kg of hoeveelheid groter dan 1m3 (max. 3.0 m3) tegen betaling.
Op afspraak op laten halen door GAD
- los afval zoals planken en staven in hanteerbare bundels (maximale lengte 2 meter per
bundel); stukken of bundels in zindelijke staat verkeren en geen gevaar en/of schade kunnen
berokkenen aan directe omgeving, personen en/of voertuigen.
- aangeboden op een voor het ophaalvoertuig goed bereikbare plaats, niet zijnde eigen terrein;
- niet naast een wijk- en/of verzamelcontainer;
- op afspraak, éénmaal per twee weken per woonaansluiting kosteloos
- indien meer dan 100 kg of hoeveelheid groter dan 1.0 m3 (max. 3.0 m3) tegen betaling.
Voor meer informatie over de regels en/of het scheiden van huishoudelijk afval kunt u bellen met onze
klantenservice via (035) 699 1888.

