
WAAR KAN MIJN  
AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER



VERHUIZEN 
Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen 

van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat 

te denken van de schuur, waar de kapotte grasmaaimachine nog 

steeds vergeefs wacht op reparatie. Eenmaal aan het werk in het 

nieuwe huis zijn er de gebruikte kwasten, de restanten verf en het 

puin van de verbouwing. Waar u met uw overbodige spullen en afval 

heen kunt, leest u hier.
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Duurzaam
Naast de duurzame inzameling 
van afval zorgt Avri voor een 
schone en veilige leefomgeving.



Betalen 
per keer
U betaalt een vast basistarief 
en een bedrag per keer voor het 
aanbieden van de grijze restafval-
container. Dit wordt geregistreerd 
door een chip in uw restafvalcon-
tainer. Het aanbieden van plastic, 
gft en papier is gratis. Het loont 
dus om uw afval zo goed mogelijk 
te scheiden en zo min mogelijk 
restafval over te houden! Kijk voor 
de actuele tarieven op de Avri-app 
of op www.avri.nl.

EVEN VOORSTELLEN
In uw gemeente verzorgt Avri de inzameling van huishoudelijk afval. Liever 

noemen wij uw afval grondstof, omdat uw afval waardevolle grondstof is voor 

nieuwe producten. Tenminste, als u het afval goed scheidt. Hiervoor vragen wij 

uw medewerking. Afval scheiden kost vaak minder moeite dan u denkt. U heeft 

uw eigen afvalcontainers óf verzamelcontainers vlak bij u in de buurt en de 

milieustraten zijn maar liefst zes dagen in de week open.
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Afvalwijzer
De Afvalwijzer vindt u op de Avri-app 
en op www.avri.nl. Handig als u even 
niet weet waar uw afval hoort!
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CONTAINERS
  Wilt u weten wanneer wij uw containers legen? Kijk voor de afvalkalender op de 

Avri-app of op www.avri.nl

  Hebt u geen smartphone of computer? Vraag de kalender dan aan bij ons 

Klantcontactcentrum.

  Zijn er geen afvalcontainers aanwezig in uw nieuwe huis of wilt u liever een ander 

formaat container? Dan kunt u deze aanvragen bij het Klantcontactcentrum of 

via onze website.

  Gaat u in een nieuwbouwwoning wonen? Dan geldt standaard dat u zelf uw 

containers moet aanvragen bij het klantcontactcentrum of via www.avri.nl.  

Bij hoogbouw en in binnensteden staan verzamelcontainers.



 WAAR HOORT HET
>  GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL
  Dit hoort in de groene container, of indien van toepassing, in de (ondergrondse) 

verzamelcontainer voor restafval bij u in de buurt.

>  PAPIER EN TEXTIEL
  Doe dit in uw papier-/textielcontainer (grijs met blauw deksel). Hebt u geen 

container, dan kunt u terecht bij een openbare textiel- of papiercontainer óf de 
milieustraat. Inwoners van West Maas en Waal gebruiken de papiercontainer 
alleen voor papier. Textiel kan naar een openbare textielcontainer. Verpak textiel 
altijd in een goed gesloten KOMO-huisvuilzak.

>  KLEIN CHEMISCH AFVAL
  U kunt dit naar de milieustraat brengen of gratis laten ophalen. Bel voor een 

afspraak naar het Klantcontactcentrum.

>  PLASTIC VERPAKKINGEN
  In speciale, gratis zakken kunt u plastic verpakkingsafval aanbieden. Wij halen het 

één keer in de twee weken bij u op. De zakken kunt u ophalen bij de milieustraten 
en deelnemende winkels. Kijk voor de adressen op www.avri.nl. Op sommige 
plaatsen vindt u brengcontainers voor plastic verpakkingsafval, kijk op de Avri-app 
of op www.avri.nl voor de locaties.

>  GLAS
  Glas kan in de glascontainer. Kijk op de Avri-app of op www.avri.nl voor de 

dichtstbijzijnde locatie.

>  ELEKTRISCHE APPARATEN
  Nieuw apparaat gekocht? Laat het oude achter in de winkel of breng het gratis 

naar de milieustraat. Grote elektrische apparaten halen wij tegen een vergoeding 
op. Kijk voor actuele tarieven op de Avri-app of op www.avri.nl. Bel voor een 
afspraak voor het ophalen met het Klantcontactcentrum.

>  GROF HUISHOUDELIJK AFVAL
  Afval dat te groot en/of te zwaar is voor uw eigen container of (ondergrondse) 

verzamelcontainer, is grof huishoudelijk afval. Breng het gratis naar de 
milieustraat. Tegen een vergoeding halen wij het bij u thuis op. Kijk voor actuele 
tarieven op de Avri-app of op www.avri.nl. Bel voor een afspraak voor het ophalen 
naar het Klantcontactcentrum.

>  BOUW- EN SLOOPAFVAL
  Bouw- en sloopafval kunt u naar de milieustraat brengen. Hiervoor rekenen wij 

een tarief. Kijk voor actuele tarieven en voorwaarden op www.avri.nl.

> HUISHOUDELIJK RESTAFVAL
  Dit hoort in de grijze container of, indien van toepassing, in de (ondergrondse) 

verzamelcontainer voor restafval bij u in de buurt.
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MILIEUSTRAAT
U kunt uw (grof) huishoudelijk afval zelf naar een milieustraat brengen.

Kijk voor de voorwaarden op www.avri.nl.

Locaties:

- Randweg 7, Culemborg;

- Meersteeg 17, Geldermalsen;

- De Riemsdijk 10, Tiel (Medel);

- Dwarsweg 26, Zaltbommel.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 16.30 uur en op zaterdag van 

08.00 tot 15.30 uur. Inwoners van de gemeente Lingewaal kunnen daarnaast 

gebruik maken van de milieustraat in Gorinchem (kijk op www.waardlanden.nl voor 

actuele informatie en openingstijden). Inwoners van West Maas en Waal kunnen

tevens iedere twee weken op zaterdag naar de milieustraat in Beneden-Leeuwen. 

Kijk voor actuele informatie op www.avri.nl.

KRINGLOOPWINKELS
Hebt u nog goed bruikbare spullen waar u vanaf wilt, denk dan eens aan de kring-

loopwinkel. Kijk voor een kringloopwinkel bij u in de buurt op de Avri-app of op 

www.avri.nl.

ONDERGRONDSE CONTAINER MET PAS
Woont u in hoogbouw of in de binnenstad, dan is het mogelijk dat u gebruik maakt 

van ondergrondse containers. U betaalt een vast jaarlijks tarief èn een bedrag per 

keer dat u gebruik maakt van een ondergrondse restafvalcontainer. Het gebruik 

van containers voor papier en glas is gratis. Om gebruik te kunnen maken van 

een ondergrondse restafvalcontainer heeft u een pasje nodig. De vorige bewoner 

hoort dit pasje in de woning achter te laten. Is er geen pasje aanwezig, bel of mail 

dan naar het Klantcontactcentrum. Kijk voor de actuele tarieven op www.avri.nl.

AFVALSTOFFENHEFFING
Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) regelt voor Avri de afvalstoffenhef-

fing. Kijk op www.bsr.nl of bel (0344) 64 96 49.
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MEER INFORMATIE 
     
Avri
Klantcontactcentrum: 
(0345) 58 53 53 
van 08.00 -17.00 uur
Meersteeg 15 

Postbus 290
4190 CG Geldermalsen

info@avri.nl
www.avri.nl

AVRI IS ONDERDEEL VAN REGIO RIVIERENLAND, EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN  
DE GEMEENTEN BUREN, CULEMBORG, GELDERMALSEN , LINGEWAAL , MAASDRIEL, NEDER-BETUWE, 
NEERIJNEN, TIEL, WEST MAAS EN WAAL EN ZALTBOMMEL.

DUURZAME AFVALINZAMELING               
                       SCHONE LEEFOMGEVING



  

 

 
 
 
 
 
 
 

VERHUIST U NAAR EEN NIEUWBOUWWONING? 
Vraag dan zelf uw containers aan bij Avri 
 
Gaat u bijna verhuizen naar een nieuwbouwwoning en heeft u uw officiële 
verhuisdatum doorgegeven bij uw (nieuwe) gemeente? Vergeet dan niet uw 
containerpakket of afvalpas aan te vragen bij Avri. Dit kan via www.avri.nl of neem 
contact op met ons Klantcontactcentrum via (0345) 58 53 53. 
 
 
VEELGESTELDE  VRAGEN 
 

 Wanneer kan ik een containerpakket of afvalpas voor mijn nieuwbouw- 
woning aanvragen?  

 U kunt uw containerpakket of afvalpas (als u gebruikmaakt van een ondergrondse container) 
aanvragen bij Avri als u bent ingeschreven op uw nieuwe adres bij de gemeente. Hier zijn 
geen kosten aan verbonden.  

 
 Wanneer worden mijn containers of afvalpas geleverd?  

 Als u bent ingeschreven op uw nieuwe adres bij de gemeente en het containerpakket heeft 
aangevraagd bij Avri, leveren we deze na ongeveer 3 weken vanaf de officiële verhuisdatum 
op uw nieuwe adres. Een afvalpas heeft u na ongeveer 2 weken in huis.  

 
 Waarom kan ik mijn containerpakket of afvalpas niet eerder aanvragen?  

 U kunt uw containerpakket niet eerder krijgen omdat u pas vanaf de verhuisdatum officiële 
bewoner bent en vanaf die datum op het nieuwe adres betaalt voor de lokale belastingen, 
waar ook de afvalstoffenheffing onder valt.  

 
 Waar kan ik in de tussentijd naar toe met mijn afval?  

 U kunt gebruikmaken van de containers op uw oude adres of uw afval naar een milieustraat 
bij u in de buurt brengen. De locaties staan in deze folder en op www.avri.nl. Als u 
vuilniszakken met restafval naar de milieustraat brengt, wordt hier € 1,70 per vuilniszak voor 
gerekend. U kunt alleen met pin betalen.  

 
 Moet ik thuis zijn als de containers worden geleverd?  

 Nee, het is niet nodig dat u thuis bent als de containers worden geleverd.  
 

 Hoe weet ik wanneer de containers worden geleegd?  
 Bekijk de afvalkalender op www.avri.nl of download de gratis Avri-app. Als u dit instelt, krijgt u 

een seintje wanneer welk afval wordt opgehaald. Om een papieren kalender aan te vragen 
belt u met ons Klantcontactcentrum op (0345) 58 53 53.  
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