WELKOM OP DE
MILIEUSTRAAT

Inwoners van het Land van Cuijk en Boekel scheiden hun afval uitstekend.
Zij behoren met 90% afvalscheiding zelfs tot de absolute top van Nederland.
Graag maken we de stap naar 100% afvalscheiding in 2030. In het Land van
Cuijk en Boekel verdelen we de kosten ook eerlijk. Wie weinig afval heeft,
betaalt minder. Daarom zijn de tarieven voor het afgeven van afval op de
milieustraten veranderd. De stijgende kosten voor het verwerken van afval
worden zo eerlijk verdeeld. In deze flyer ziet u precies wat dat voor u betekent.

WIJ GAAN
VOOR 100%
RECYCLING!

Overzicht met gratis af te geven afvalsoorten
GRATIS
tot 2 m3

••
••
•••
••••
•••
•••
•••
••
••••
•••
••••

Asbest

Asbesthoudend en asbestgelijkend materiaal,
tot 500 Kg, luchtdicht verpakt
Autobanden
Max 5 autobanden zonder velg
Drukhouders
O.a. Gasflessen en brandblussers
Frituurvet in afgesloten verpakking
* Frituurvet
Kabelrestanten
Snoeren en elektrakabels
Klein chemisch afval
O.a. Batterijen, verf, medicijnen en olie
* Kleine elektrische apparaten Apparaten die werken op batterijen, stroom
Luiers
Luiers en billendoekjes en
incontinentiemateriaal in luierzakken
Metalen en oud ijzer
Aluminium, ijzer, blik, lood, koper, roestvrij staal en zink
Papier en karton
O.a. Reclamefolders, papier en kranten
Piepschuim/EPS
Droog en schoon piepschuim
Plastic, blik en drankkartons (PMD) Plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons
Tariefzakken Reeds betaald in winkel Blauwe tariefzakken met restafval
Textiel
O.a. kleding, tassen, gordijnen, schoenen, vodden en lompen
Verpakkingsglas
O.a. Lege flessen en potten
Vlakglas
Ruiten van dubbelglas, spiegels en interieurbeglazing
Wit- en bruingoed
O.a. koel- en vrieskasten, vaatwassers, tv’s.

Haps

Boekel

minimilieustraat * (via KCA)

Overzicht afvalsoorten met tarief per 1 augustus 2018
€ 7,50
per ½ m3

*per 2 m3

€ 15
per ½ m3
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Gips
Harde kunststoffen
Hout klasse A
Hout klasse B
Niet verontreinigde grond
Niet verontreinigd hard puin
Niet verontreinigd zacht puin
* Tuinafval

•••
••

€ 16
per ½ m3

Gipsplaten, gipsblokken en gipsstucwerk
O.a. emmers en deksels, kratten, speelgoed
Onbewerkt schoon hout
O.a. geverfd hout, meubels, spaanplaten
Grond zonder puin, hout of chemische stof
Steenachtig materiaal zoals baksteen, beton
Kalkzandsteen, cellenbeton en gasbeton
Plantaardig tuinafval

Ook voor kleinere hoeveelheden wordt dit bedrag in rekening gebracht.

Dakleer
Grof huishoudelijk restafval
Hout klasse C

Teerhoudende of bitumineuze dakbedekking
Restafval dat niet in de tariefzak past
O.a. tuinschermen, weipalen, groenhout en bielzen

Ook voor kleinere hoeveelheden wordt dit bedrag in rekening gebracht.

Grof huishoudelijk restafval op afroep aan huis ophalen
Metalen en oud ijzer, tuinafval, A en B hout, elektrische en elektronische apparaten,
niet bruikbaar meubilair, overig grof restafval (ongescheiden)
Ook voor kleinere hoeveelheden wordt dit bedrag in rekening gebracht.

€ 11

Koel- en vrieskasten op afroep aan huis ophalen

per apparaat

Hoeveelheid afval tot:

½ m3

komt overeen met kofferbak sedan

Hoeveelheid afval tot:

1 m3

komt overeen met stationwagen / bestel / mpv

Hoeveelheid afval tot:

1 ½ m3

komt overeen met éénassige aanhanger
Betaling kan
alleen met PIN

Hoeveelheid afval tot:

2 m3

komt overeen met meerassige aanhanger / busje / pick-up

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met afvalinzameling Land
van Cuijk en Boekel • www.afvalaanbieden.nl • Download onze AfvalApp: www.deafvalapp.nl
mail: info@afvalaanbieden.nl • Volg ons op Twitter: @BCA_LvCB
• Afvalinfolijn: (0485) 338 352

