AFVAL SCHEIDEN?
ETTEN-LEUR DOET HET GEWOON!
Wist u dat u flink kunt besparen op uw afvalkosten?
Door goed te scheiden brengt u de afvalkosten omlaag.
En daarmee draagt u óók nog bij aan een schone wereld.
Voor nu en voor later.

U vindt het toch ook belangrijk
afval goed te scheiden?
Hierdoor kunnen veel grondstoffen
hergebruikt worden en belasten we de wereld minder. Deze
gedachte is ook meegenomen in de
tarieven voor de afvalstoffen.

Beter voor het milieu
Beter voor je portemonnee
Beter voor de toekomst

Zijn de tarieven duurder geworden?
Nauwelijks. Als u komend jaar 9 maal de 180 liter restafvalcontainer aan de weg zet, is het verschil met 2015 maar
€2,40. Scheidt u echter goed uw afval, en heeft u maximaal 6
aanbiedingen, dan bespaart u €12,-vergeleken met afgelopen jaar.
Voor u en ons een extra stimulans zorgvuldig gebruik te maken van
alle andere inzamelmethoden voor overig afval. Veel inwoners van
Etten-Leur bieden steeds minder vaak hun restafval aan. Zesmaal
per jaar restafval blijkt heel goed haalbaar!
Er zijn slechts twee opvallende prijswijzigingen; die van de bigbag
en het thuis ophalen van grof huishoudelijk afval. Deze prijzen zijn
nu vergelijkbaar met commerciële bedrijven.

Wijzigingen op een rij:

Het tarief van vastrecht daalt van € 180,- met 9 aanbiedingen, naar € 168,- met 6 aanbiedingen van de 180 liter
restafvalcontainer.

Voor 536 adressen wijzigt de route. Als dit voor u geldt,
ontvangt u een brief met concrete uitleg.

Het tarief voor een bigbag stijgt naar € 95,- per bigbag.

Afvalwijzer (App)

Het tarief voor los aan huis opgehaald grof huishoudelijk
afval stijgt naar € 100,-/m3.

www.afval3xbeter.nl

Een extra 180 liter restafvalcontainer kost €18,- per
afvalsoort per jaar.

INFORMATIE EN CONTACT

info@afval3xbeter.nl

Conservenblik kan vanaf januari 2016 apart worden
ingeleverd in de containers aan de Concordialaan (Aldi),
Dreef (Aldi), Turfijker (Jumbo), Schoonhout (Dirk van de
Broek) en op de milieustraat.

Het aantal aanbiedingen in het vastrecht gaat voor 180
liter restafvalcontainers van 9 naar 6 per jaar (en andere
inzamelmanieren worden vergelijkbaar verminderd).

0800-3336699 (gratis nummer)
www.milieucentraal.nl

Wist u dat?
U op de milieustraat
heel veel soorten afval
gratis kunt brengen!

De afvalwijzer en
afvalkalender online
te vinden zijn?

De inzameling van
plastic/drankenkartons, GFT
en papier afval gratis is?

U vanaf januari
2016 ook blik gratis
kunt inleveren?

De boete voor dumping
van afval €370,- is en het
fout wegzetten €90,- kost?

Laagbouw
Hoogbouw
TARIEVEN
		
180 liter container
Ondergrondse 60 liter container Inpandige 30 liter container
Vastrecht (inclusief ledigingen
Jaar
gft- en papiercontainers)		
		

€168,Incl. 6 ledigingen
restafvalcontainer

€168,Incl. 18 ledigingen
restafval

€168,Incl. 36 ledigingen
restafval

Extra ledigingen 180 liter restafvalcontainer

Per lediging

€ 4,80

€ 1,60

€ 0,80

Extra container - max 1 per afvalstroom

Jaar

€ 18,-

Elke lediging extra 180 liter restafvalcontainer

Per lediging

€ 4,80

Milieustraat - betaalroute

Per halve m3

€ 12,50

Twee keer ½ m3 gratis

Herbruikbare huisraad		

Gratis

Afgedankte elektra en elektronische apparaten		

Gratis

Huis aan huis ophalen op
afroep via 0800-3336699

Per BigBag

€ 95,-

Grof huishoudelijk afval - Bigbag (te koop op de milieustraat)

Per m3

€ 100,-

Grof huishoudelijk afval - los
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