AUTOBANDEN ZONDER VELG

GROF RESTAFVAL EN GROF TUINAFVAL

Autobanden zonder velg, maximaal vier banden per bezoek.
Brengen: kunnen zonder extra kosten worden afgeleverd op de Milieustraat.

Restafval dat gezien de aard of omvang niet in de minicontainer of (ondergrondse) verzamelcontainer thuishoort.
Ophalen: als u grof restafval of grof tuinafval aan huis wilt laten ophalen,
zijn hiervoor twee mogelijkheden:
1. Via de big bag (inhoud 1 m3). U dient zelf een big bag op de Milieustraat op te halen. Betaling gaat via de milieupas. U kunt de gevulde
big bag laten ophalen via een melding bij de Afval Helpdesk,
telefoon 0800 333 66 99 (gratis).
2. Los aangeboden. Maximaal 2 m3 los aangeboden grote stukken grof
restafval die niet in de big bag kunnen (bijv. meubels), worden na
telefonische melding via de Afval Helpdesk,
telefoon 0800 333 66 99 (gratis), aan huis opgehaald. U dient hiervoor
thuis aanwezig te zijn. Betaling gaat via de milieupas.
Brengen: Grof restafval kan ingeleverd worden op de betaalroute van de
Milieustraat. Grof tuinafval (grote takken, e.d.) kunt u gratis inleveren.

ASBEST
Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal (zoals asbesthoudende en
asbestvrije golfplaten).
Brengen: om deze naar Milieustraat Vosdonk te kunnen brengen dient u
een sloopmelding te doen bij de gemeente via www.omgevingsloket.nl.
U ontvangt een brief met wel/geen toestemming en de voorwaarden.
Als u minder dan 35m² asbest heeft, kunt u met uw brief sloopmelding
gratis inpakfolie ophalen op de Milieustraat. Alleen asbest verpakt in folie
die de gemeente verstrekt, wordt door de Milieustraat geaccepteerd.
Als u meer dan 35m² asbest heeft, dient u ook een sloopmelding te doen
bij www.omgevingsloket.nl Vervolgens dient u een gespecialiseerd bedrijf
in te schakelen voor de afvoer van uw asbest.
BLIK
Conservenblikken van voedsel en drank, bierdopjes, etc.
Brengen: huishoudelijk blik kunt u naar de containers brengen in de wijken
of zonder extra kosten naar de Milieustraat.
DAKLEER (MET AANGEHECHT GRIND)
Bitumen dakbedekkingen, eventueel met aangehecht ballastgrind.
Brengen: dit kan worden ingeleverd op de betaalroute van de Milieustraat.
EPS (PIEPSCHUIM)
EPS (piepschuim) is materiaal dat vaak als opvulmiddel in verpakkingen
wordt gebruikt.
Brengen: EPS kunt u zonder extra kosten brengen op de Milieustraat.
Piepschuim mag niet bij het plastic verpakkingsafval.
ELEKTRISCHE APPARATEN
Alle (schone, lege) apparaten met een stekker of die op batterijen werken,
kunnen worden gerecycled.
Brengen: u kunt deze apparaten inleveren in de winkel als een soortgelijk
apparaat wordt teruggekocht (oud voor nieuw regeling) of zonder extra
kosten inleveren op de Milieustraat.
Halen: u kunt grote, schone apparaten zonder extra kosten op laten halen,
neem contact op via de Afval Helpdesk, telefoon 0800 - 333 66 99 (gratis).
FRITUURVET/-OLIE
Gebruikt frituurvet en -olie.
Brengen: kan in gesloten verpakking zonder extra kosten worden afgeleverd op de Milieustraat. Ook nemen diverse supermarkten frituurvet en
-olie gratis in. Dit wordt meestal ingezameld in gele containers.

HARDE KUNSTSTOFFEN
Producten van harde kunststoffen (tuinstoelen, schone emmers, speelgoed,
e.d.)
Brengen: kunnen zonder extra kosten worden afgeleverd op de Milieustraat.
HOUT B-KWALITEIT (BESCHILDERD)
Beschilderd hout (en/of voorzien van spijkers, schroeven, e.d.)
Brengen: dit kan worden ingeleverd op de betaalroute van de Milieustraat.
HOUT C-KWALITEIT (GEÏMPREGNEERD)

Herbruikbare huisraad en meubelen zoals kasten, banken, stoelen, bureaus,
boeken, platen, cd’s en dvd’s, serviesgoed, vazen, beeldjes, schilderijen,
bestek, tapijten, lampen, klokken, speelgoed en gereedschap, schone en
complete boxspringbedden.
Niet-herbruikbare huisraad valt onder Grof restafval. Zie aldaar.
Halen: u kunt bruikbare huisraad zonder extra kosten op laten halen via
een melding bij de Afval Helpdesk, telefoon 0800 333 66 99 (gratis).
LET OP! Belangrijk: het inzamelteam bepaalt uiteindelijk of huisraad meegenomen wordt. Bij weigering wordt altijd de reden opgegeven en dienen
de spullen via de juiste afvalstroom te worden afgevoerd.
KLEIN CHEMISCH AFVAL

GLAS

LUIERS

Flessen, potjes, vlakglas, vensterglas.
Brengen: wit en gekleurde flessen/potjes worden gescheiden van elkaar
ingezameld via ondergrondse containers, die op diverse plaatsen in de
wijken en op de Milieustraat staan.
U kunt vlakglas (enkelglas en dubbelglas) zonder frame en zonder vervuiling
(zand, puin, e.d.) kosteloos op de Milieustraat afleveren. Een kleine hoeveelheid papier of plastic, bijvoorbeeld van etiketten, is geen bezwaar.

Luiers en incontinentiemateriaal.
Brengen: bij diverse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Etten-Leur
staan containers. Het is verplicht om luiers en incontinentiemateriaal aan
te leveren in de daarvoor bestemde speciale luierzakken. Deze zijn gratis
verkrijgbaar bij de deelnemende kinderdagverblijven en peuterspeelzalen,
Milieustraat Vosdonk en in het Stadskantoor.

Bloemen- en plantenafval, botjes, loof en schillen, etensresten, kattenbakkorrels met milieukeur, koffiefilters en koffiedik, mest van kleine huisdieren,
stro, theebladeren en theezakjes, visgraten.
Ophalen: volgens de Afvalkalender. In de weken 20 t/m 36 worden
GFT-containers wekelijks geleegd.
Brengen: tuinafval kan zonder extra kosten worden afgeleverd op de
Milieustraat.

PLASTIC VERPAKKINGSAFVAL/DRANKENKARTONS (PD-AFVAL)
Schone plastic flesjes flacons, tubes en ander klein verpakkingsmateriaal.
Lege drankenkartons en zuivelpakken. Papieren etiketten hoeven niet te
worden verwijderd.
Geen PD-afval zijn plastic verpakking met inhoud, chemisch afval, make-upverpakking, terpentineflessen, kitkokers, piepschuim, fastfoodverpakking,
verpakkingsvulmateriaal, resten papier-, karton- of folieafdekmateriaal,
chipsverpakking, doordrukstrips (pillen of kauwgom), plastic speelgoed,
plastic tuinmeubels en overige plastic producten.
Ophalen: volgens Afvalkalender. Biedt uw PD-afval op de dag vóór
ophalen vanaf 17.00 uur, maar uiterlijk op de ophaaldag om 07.30 uur aan
in doorzichtige zakken.
Deze zakken zijn verkrijgbaar bij diverse supermarkten. De supermarkten
staan vermeld op www.afval3xbeter.nl
Brengen: u kunt uw PD-afval zonder extra kosten naar de Milieustraat
brengen en/of de ondergrondse containers nabij supermarkten gebruiken.

TAPIJT
Geweven vloerbedekking, ondertapijten, kleden en vloermatten.
Brengen: dit kan worden ingeleverd op de betaalroute van de Milieustraat.
TEXTIEL
Kleding, beddengoed, gordijnen, tafellakens, handdoeken, schoeisel, knuffels en hoofddeksels. Ook oud en versleten is welkom.
Brengen: zonder extra kosten in de textielcontainers in de wijk en op de
Milieustraat. Schoeisel per twee aan elkaar verbonden of verpakt.
Ophalen: textiel wordt vier keer per jaar aan huis opgehaald door liefdadigheidsinstellingen.

PUIN

ZWARTE GROND

Steenachtige materialen, zoals metselsteen, straatstenen, mortel en betonresten, bloempotten en kruiken. Hieronder valt ook straatzand, ophoogzand,
zandbakzand en stenen vazen.
Brengen: dit kan ingeleverd worden op de betaalroute van de Milieustraat.
Ophalen: u kunt puin ook aan huis op laten halen. U dient dan eerst een
big bag op te halen bij de Milieustraat (zie uitleg bij ‘grof afval’), waarna u
contact opneemt met de Afval Helpdesk, telefoon 0800 333 66 99 (gratis).

Zwarte grond, teelaarde voor beplanting.
Brengen: kan zonder extra kosten worden afgeleverd op de Milieustraat.
COMPOST OPHALEN
Deze grondverbeteraar voor uw tuin kunt u het gehele jaar gratis komen
halen op de Milieustraat, met een maximum van 1 m3 per bezoek.

HUISRAAD

Gipsplaten, voorwerpen gemaakt van gips en gasbeton.
Brengen: dit kan worden ingeleverd op de betaalroute van de Milieustraat.

GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL (GFT-AFVAL)

Huishoudelijk afval dat op geen van de andere wijzen kan worden ingezameld. Het betreft producten die nog niet kunnen worden hergebruikt.
Voorbeelden: as en peuken (gedoofd), carbonpapier, foto’s en fotopapier,
geplastificeerd papier, kauwgum, kurk, ordners en ringbanden, vogelkooizand en hittebestendig glas.
Ophalen: volgens de Afvalkalender. Appartementen maken gebruik van (ondergrondse) verzamelcontainers. Hier is de Afvalkalender niet van toepassing.

Hout dat is geïmpregneerd en/of gewolmaniseerd met een verduurzamingsmiddel, bijv. bielzen, heipalen, tuinafscheidingen.
Brengen: kan zonder extra kosten worden afgeleverd op de Milieustraat.

Klein chemisch afval (kca): accu’s, afgewerkte olie, batterijen, beits,
benzine, bestrijdingsmiddelen en insecticiden, foto-ontwikkelaar, hars,
kit, kwastreiniger, kwikthermometers, lijm, latex, medicijnen, naalden en
spuiten, oliefilters, petroleum, schoonmaakmiddelen, lampen, terpentine,
thinner, verfresten, verfafbijtmiddel, wasbenzine, zoutzuur.
Brengen: kan zonder extra kosten worden afgeleverd op de Milieustraat.
Batterijen en lampen kunnen daarnaast ook worden ingeleverd bij diverse
winkels in Etten-Leur.

GIPS

RESTAFVAL

(ondergrondse) verzamelcontainers. Hier is de Afvalkalender niet van
toepassing.
Brengen: kunnen zonder extra kosten worden afgeleverd op de Milieustraat.

VERZAMELCONTAINER BIJ HOOGBOUW

INFORMATIE EN CONTACT

Bij appartementen wordt - per locatie - nagegaan wat de beste oplossing
is voor u en de gemeente: minicontainers of verzamelcontainers. Een
verzamelcontainer is een container met een grote inhoud waar een groep
bewoners het afval in kwijt kan. Etten-Leur kent twee modellen, die beide
te bedienen zijn met de milieupas: bovengronds inpandig of ondergronds,
op straat. De Afvalkalender is op al deze containers niet van toepassing.

Afvalwijzer (App)
www.afval3xbeter.nl
info@afval3xbeter.nl
0800-333 66 99 (gratis nummer)

MILIEUPAS

www.milieucentraal.nl

Deze pas is adresgebonden en te gebruiken als registratiemiddel en
toegangscontrole op de Milieustraat. Bewoners van appartementen dienen
deze pas te gebruiken om de verzamelcontainer te openen.
Als u gebruik maakt van diensten waaraan kosten zijn verbonden dan
worden deze jaarlijks gefactureerd via uw milieupas c.q. de Belastingsamenwerking West-Brabant. Voor meer informatie zie het kopje tarieven.

MINICONTAINER
Laagbouwwoningen zijn voorzien van minicontainers van 180 liter voor
restafval, GFT en papier. Deze containers zijn adresgebonden en mag u
niet meenemen als u verhuist. U kunt uw container op de dag vóór lediging
vanaf 17.00 uur, maar uiterlijk op de ophaaldag om 07.30 uur aan de straat
zetten. Doe dit op de aangewezen verzamelplaatsen, met de handgreep
naar de straatkant. Na lediging dient de minicontainer nog op dezelfde dag
op uw eigen perceel teruggeplaatst te worden. Door verkeerd aan te bieden
loopt u risico dat uw container niet leeggemaakt wordt. Containers die buiten genoemde tijden in de openbare ruimte staan kunnen beboet worden.

TARIEVEN

M

MILIEUSTRAAT VOSDONK – VERSCHUURWEG 5
Milieustraat Vosdonk is geopend op:
Maandag t/m donderdag
13.00 – 16.00 uur (zomertijd wo tot 19.00)
Vrijdag
10.00 – 16.00 uur
Zaterdag
09.00 – 16.00 uur
Op zon- en feestdagen is Milieustraat Vosdonk gesloten.

180 liter container

Ondergrondse 60 liter trommel

Inpandige 30 liter trommel

MATRASSEN

Vastrecht (inclusief ledigingen
gft- en papiercontainers)

Jaar

Matrassen dienen droog aangeleverd te worden.
Brengen: deze kunnen worden ingeleverd op de betaalroute van de Milieustraat.

€159,00
Incl. 5 ledigingen
restafval container

€159,00
Incl. 15 ledigingen
inwerptrommel restafval

€159,00
Incl. 30 ledigingen
inwerptrommel restafval

Extra ledigingen restafvalcontainer

Per lediging

€ 6,00
(6e t/m 11e lediging)

€ 2,00
(16e t/m 33e lediging)

€ 1,00
(31e t/m 66e lediging)

METAAL
Metalen bestaan o.a. uit koper, staal, aluminium. U kunt hierbij denken aan
fietsen, wasrekken, buizen, elektriciteitsdraad, prikkeldraad, etc.
Brengen: kan zonder extra kosten worden afgeleverd op de Milieustraat.

Extra ledigingen restafvalcontainer

Per lediging

€ 7,20
€ 2,40
(vanaf de 12e lediging) (vanaf de 34e aanbieding)

Extra container - max. 1 per afvalstroom

Jaar

€ 18,00

PAPIER & KARTON

Ledigingen extra restafvalcontainer

Per lediging

€ 7,20

Papier, eierdozen, kartonnen en papieren verpakkingen, reclamedrukwerk,
tijdschriften.
Ophalen: volgens de Afvalkalender. Appartementen maken gebruik van

De volgende producten kunt u tegen betaling inleveren bij Milieustraat Vosdonk:
B-hout, C-hout, dakleer, gips, grof restafval, matrassen, puin, tapijt. Alle overige zaken kunt u gratis inleveren.

€ 1,20
(vanaf de 67e aanbieding)

