LET OP: OPHAALDAGEN KUNNEN GEDURENDE HET JAAR WIJZIGEN, BIJVOORBEELD BIJ
FEESTDAGEN. KIJK ALTIJD OP DE DIGITALE AFVALKALENDER OP AVRI.NL OF IN DE APP
VOOR DE MEEST ACTUELE INFORMATIE.
DOWNLOAD DE AVRI-APP
Hebt u de vernieuwde Avri-app al op uw mobiel of tablet staan? In de app
vindt u de actuele afvalkalender, een uitgebreide afvalwijzer en kunt u
meldingen maken. Scan de QR-code om de app te downloaden in de appstore.
TARIEVEN 2021
Op avri.nl vindt u het tarief voor restafval en het vaste basistarief.

SCAN DE
QR CODE

WANNEER MAG MIJN CONTAINER AAN DE WEG?
Biedt u uw plastic, gft of restafval aan in een container? U mag uw container de avond voor
de ophaaldag vanaf 18.00 uur aan de weg zetten. Zet uw container op de dag zelf uiterlijk om
07.30 uur buiten. Is de container geleegd? Haal dan uw container zo snel mogelijk van de weg
maar uiterlijk om 22.30 uur. Lees meer over de aanbiedregels op avri.nl.

HIER HOORT UW AFVAL
PAPIER
Dit hoort in uw papiercontainer of in
de openbare container voor papier.
TEXTIEL
Textiel hoort in de openbare container
voor textiel. Verpak textiel altijd in een
goed gesloten plastic zak.
GLAS
Glas (alleen flessen en potten) kan in
de openbare container voor glas.
Doppen en deksels mogen er op
blijven zitten.
GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL
(GFT-AFVAL)
Gft-afval gaat in uw gft-container.
Als u geen gft-container hebt, dan
mag het in de ondergrondse
container voor restafval. Grof tuinafval
mag gratis naar de milieustraat.
Ophalen aan huis kan ook. Kijk voor de
voorwaarden en tarieven op avri.nl.
PLASTIC VERPAKKINGEN,
DRINKPAKKEN EN BLIK
Dit kan (afhankelijk van uw woonsituatie) in de speciale zak of in uw
container voor plastic, pak en blik.
Inwoners van de binnensteden in Tiel,
Zaltbommel en Culemborg gebruiken
een ondergrondse container voor
plastic, pak en blik.

KLEIN CHEMISCH AFVAL (KCA)
Breng kca gratis naar de milieustraat.

ASBEST
Kleine hoeveelheden asbest of materiaal
dat op asbest lijkt (hoogstens 2 vierkante
meter met een maximaal gewicht van 20
kilo) kunt u gratis naar de milieustraat
brengen. Kijk op avri.nl hoe u asbest
moet verpakken en hoe u grotere
hoeveelheden asbest moet aanleveren.

ELEKTRISCHE APPARATEN
Nieuw apparaat? Breng het oude gratis
naar de milieustraat of laat het gratis
achter in de winkel. Ophalen aan huis
kan ook. Kijk voor de voorwaarden en
tarieven op avri.nl.

OUDE MEDICIJNEN EN
INJECTIENAALDEN
Lever oude medicijnen en injectienaalden
in bij uw apotheek; medicijnen zonder
kartonnen verpakking en injectienaalden
in een naaldenbeker. Deze beker krijgt u
gratis bij de apotheek en de milieustraat.

FRITUUROLIE EN -VET
Dit kunt u gratis naar de milieustraat
brengen. Ook staan er speciale
containers voor frituurolie en -vet bij
diverse supermarkten.
NOG GOED BRUIKBARE SPULLEN?
Breng ze naar een kringloopwinkel.
REST

GROF HUISHOUDELIJK AFVAL
Breng het gratis naar de milieustraat
(maximaal 2 kubieke meter per
bezoek). Ophalen aan huis kan ook.
Kijk voor de voorwaarden en tarieven
op avri.nl.
BOUW- EN SLOOPAFVAL, HOUT,
GROND EN STEENPUIN
Breng dit naar de milieustraat
(maximaal 2 kubieke meter). Dit is niet
gratis. Kijk voor actuele tarieven op
avri.nl. U kunt alleen met uw pinpas
betalen.

HEBT U EEN VRAAG OVER EEN ANDERE AFVALSOORT?
KIJK OP AVRI.NL/AFVALWIJZER OF IN DE AVRI-APP

RESTAFVAL
Restafval kan in de ondergrondse
restafvalcontainer. Als u een eigen
restcontainer hebt, dan mag het daar in.
ROOKMELDERS?
Breng ze naar de milieustraat.
In sommige rookmelders zit een klein
radioactief deeltje. Avri zorgt voor een
veilige verwerking.
HANDHAVING
Meld overtredingen (mag ook anoniem)
op avri.nl of bel (0345) 58 53 53.
AFVALSTOFFENHEFFING
Bel BSR (Belasting Samenwerking
Rivierenland) voor vragen over de
afvalstoffenheffing (0344) 704 704
of kijk op bsr.nl.

KIJK OP AVRI.NL EN IN DE AVRI-APP WAAR DE OPENBARE
CONTAINERS STAAN VOOR GLAS, PAPIER EN TEXTIEL.

MILIEUSTRATEN
Hebt u grof huishoudelijk afval, breng het dan
gratis naar een milieustraat bij u in de buurt:
* Randweg 7, Culemborg
* Meersteeg 17, Geldermalsen
* De Riemsdijk 10, Tiel
* Dwarsweg 26, Zaltbommel
Per bezoek maximaal 2 kubieke meter, met uitzondering van asbest
(hoogstens 2 vierkante meter met een maximaal gewicht van 20 kilo).
Bouw- en sloopafval, hout, grond, steenpuin en huisvuilzakken
met restafval zijn niet gratis. Kijk voor de tarieven op avri.nl.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN
Maandag tot en met vrijdag: 7.30-16.30 uur
Zaterdag: 8.00-15.30 uur
Inwoners van West Maas en Waal en inwoners
uit Asperen, Herwijnen, Heukelum, Spijk en
Vuren: kijk voor extra mogelijkheden
op avri.nl/milieustraat.

Avri is een samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

