Spelregels voor het ophalen van Groot Huishoudelijk Afval


Afval op de afgesproken ophaaldag vóór 7.30 uur óf de avond voor de afgesproken
ophaaldag na 22.00 uur aan de openbare weg zetten.



Afval dat niet volgens de geldende regels aangeboden is, wordt door de GAD niet
opgehaald en dient u zelf voor 20.00 uur dezelfde dag nog te verwijderen van de
aanbiedplaats.



Los afval dient verpakt of gebundeld te worden en mag niet langer zijn dan 2
meter. Grof Tuinafval aanbieden tot 1,5 meter lang en in handzame bundels tot
maximaal 15 kilogram. De meeste schuttingdelen zijn 1,80 x 1,80 meter en deze grootte
kunnen wij helaas niet goed meenemen. Deze graag gehalveerd aanbieden.



Omdat Groot Huishoudelijk Afval wordt opgehaald door een auto met een kraan, moet het
afval goed bereikbaar zijn, d.w.z. 1,5 meter rondom vrij. Dus, plaats Groot Huishoudelijk Afval
NIET bij verzamelcontainers, op uw eigen terrein, op een oprit, bij CAI-kastjes, bij een
lantaarnpaal, tegen een hek, achter auto’s, bij of onder een boom, onder een balkon, tegen de
muur en dergelijke.



Indien u Groot Huishoudelijk Afval aanbiedt in open huisvuilzakken deze alleen
aanbieden als deze géén huisvuil bevatten. Anders neemt de GAD deze niet mee.



Puin, bouw- en sloopafval, zand, auto-onderdelen, (glas)platen, Textiel, dakleerbitumen,
asbest, bedrijfsafval, kleine elektrische en elektronische apparaten, Oud Papier en Karton en
Klein Chemisch Afval (KCA) neemt de GAD niet mee.



KCA dient u zelf naar een KCA-depot op een scheidingsstation of bij de chemokar
van het mobiele Afvalinfopunt te brengen.



Voor Glas, Oud Papier en Karton, Textiel, kleine elektrische en elektronische
apparaten kunt u terecht op één van de vier scheidingsstations van de GAD. Oud Papier en
Karton kunt u ook in uw minicontainer voor Oud Papier en Karton doen. Textiel is ook welkom
bij een textielcontainer bij u in de buurt. Glas kunt u brengen naar een glascontainer.



Voor de afvoer van puin, bouw- en sloopafval, etc. zijn er diverse containerbedrijven in de
regio.

Of u Groot Huishoudelijk Afval nu zelf brengt of laat ophalen, het is gratis zolang het niet méér is dan 1
kubieke meter per twee weken (1 x 1 x 1 meter). Indien u meer dan 1m3 aanbiedt, dan brengt de GAD
kosten in rekening. U mag maximaal 3 kubieke meter aanbieden of laten ophalen per veertien dagen.
Zelf brengen naar een scheidingsstation kost € 16,- per m3 extra indien het 1m3 overschrijdt. Laten
ophalen kost € 45,- per extra m3 en laten ophalen kost € 45,00 per extra m3. Op het scheidingstation
kunt u contactloos betalen of pinnen.

