Grof afval op afroep: hoe gaat dat en wat zijn de spelregels?
Kunt u niet naar de milieustraat om uw grof afval weg te brengen? Dan kunt u een afspraak
maken om het op te laten halen. De kosten voor deze service bedragen € 15,- per keer.
Het werkt als volgt…
u gaat naar de App AfvalWijzer of naar www.mijnafvalwijzer.nl en logt in met uw
postcode en huisnummer;
bij Menu (3 horizontale streepjes) klikt u op Bestellen;
controleer bij de aanbiedvoorwaarden wat u kunt meegeven, en klik op de knop
“bestellen”;
selecteer de ophaaldag, en klik weer op de knop “bestellen”;
vul uw gegevens aan. In het veld “Opmerkingen” geeft u aan wat u wilt meegeven. Klik
vervolgens op “Order bevestigen”;
u ontvangt een mail met een beveiligde link om de betaling van € 15,- via iDEAL te doen;
op het moment dat u heeft betaald, is de afspraak bevestigd.
Op de afgesproken dag zet u het grof afval voor uw woning aan de weg;
medewerkers van de Biga Groep halen dit in de loop van de dag op en brengen het naar
de milieustraat. Hier leveren ze de spullen gescheiden in.
… en dit zijn de spelregels:
de aanbiedplaats moet toegankelijk zijn voor een vrachtwagen;
zet het afval dat u aangemeld heeft op de afgesproken dag tussen 7.00 uur en 8.00 uur
aan de weg;
u mag maximaal 1 m3 per keer meegeven;
u kunt 1x per ophaalronde en 4x per jaar van deze service gebruik maken;
u kunt niet alle soorten grof afval meegeven: een overzicht van wat niet wordt
meegenomen kunt u vinden op www.heuvelrug.nl.
grof afval dat niet voldoet aan de aanbiedvoorwaarden (zie hierboven), wordt niet
meegenomen.
Heeft u geen computer ? Bel dan de gemeente: (0343) 56 56 00. Dan komen we bij u langs om het
samen met u te regelen.
Ook voor andere vragen belt u met de gemeente. Meer informatie vindt u op onze website onder
het kopje Afval, grofvuil.

