
Haal eruit wat erin zit!

ZO WERKT
DE GAD APP!

1. Ga naar de App store of Google Play
2.  Zoek en download Inzamelkalender GAD
3.  Voer je adres in en geef aan wanneer je 

een melding wilt ontvangen
4. Klik op Bewaar deze instellingen
5. Krijg je de melding: ‘GAD wil je berichten 

sturen’? Klik dan op ‘sta toe’. 
6. Zorg dat ook bij de instellingen van je 

telefoon het ontvangen van meldingen 
voor de GAD-app op ‘aan’ staat.

7. Klaar!

De app is geïnstalleerd en je ontvangt een 
melding voordat we de container komen legen.

Stap voor stap installeren

Onze Afvalwegwijzer

Nooit meer vergeten je container aan de 
straat te zetten? Download dan onze gratis 
app: Inzamelkalender GAD. Je ontvangt een 
melding wanneer welke container aan de 
beurt is. Handig toch!?

In onze app vind je ook de Afvalwegwijzer. 
Hierin kan je op product zoeken en krijg 
je advies waar en hoe je het product kunt 
weggooien. 

Een handige tip: 
Tik de eerste letters 
van een product in het 
zoekscherm. Dan krijg je 
vanzelf zoeksuggesties!



Blijf up-to-date
Is er belangrijk nieuws, dan ontvang je in de 
app een push bericht. Zo blijf je op de hoogte 
van het belangrijkste nieuws over onze 
dienstverlening. 

In de app vind je verder een locatiekaart met 
wijkvoorzieningen zoals textielcontainers en 
glascontainers. Ook heb je alle inzameldagen 
overzichtelijk in de kalender. 

Ontvang je geen melding?
Het ligt vaak aan instellingen die je zelf 
kunt aanpassen. Kijk voor alle tips over 
niet ontvangen pushberichten in het 
menu Meer en vervolgens Tips ontvangen 
pushberichten.

Melding in je agenda
Krijg je liever een melding via je eigen 
digitale agenda? Ook dit kan! Je hoeft 
de GAD-app dan niet te installeren. 
Ga naar de inzamelkalender door op 
gad.nl je adresgegevens in te vullen. 
In de maand- en jaarkalender kun 
je vervolgens kiezen voor de optie 
‘zet inzameldata in agenda’.
De rest wijst zich vanzelf!

Wat kan de GAD-app nog meer?

Heel erg handig die app! 
Zo vergeten we nooit 
meer onze containers 
aan de weg te zetten!

035 – 6991888
info@gad.nl
gad.nl
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