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van afval ophalen
De eerst volgende keer leegt Avri uw container met een andere
Avri-inzamelwagen: de ‘zijlader’. Deze wagen wijkt af van
de bekende huisvuilwagen. De auto heeft een grijparm die
de chauffeur vanuit de cabine bedient. Met deze grijparm
kan de chauffeur de container oppakken, legen en terugzetten.

Wat verandert er voor u
Om de voordelen van de zijlader optimaal te benutten, is uw medewerking
belangrijk. Wij vragen u daarom uw groene en grijze container(s) in het vervolg
op deze wijze aan de straat te zetten:
> met de opening naar de weg;
> met een tussenruimte van ca. 50 cm naast een andere container;
> met een gesloten deksel zonder uitstekend afval;
> uit de buurt van obstakels, zoals lantaarnpalen en geparkeerde auto’s.

Let op: dit geldt niet voor uw papier-/textielcontainer. Deze kunt u op de
gebruikelijk manier blijven plaatsen, dus met het handvat naar de weg gericht.

Plaatsing
Zet uw container(s) op de eerstvolgende ophaaldag vóór 07.30 uur
op de gebruikelijke plaats. Na het legen zetten wij de container terug
op een voor ons geschikte plaats. Wilt u de container(s) voortaan
op deze plaats aanbieden.

STICKER
Deze sticker plakken wij op de eerst

Dank u!

volgende ophaaldag op uw container.
Plaats de container met de pijl
richting de weg.

Inzameldag blijft hetzelfde
De zijlader komt uw container(s) op dezelfde
dag legen als de oude inzamelwagen deed.
U kunt uw afvalkalender daarom gewoon blijven gebruiken.

EfficiEnt en minder zwaar
Werken met de zijlader is minder belastend voor ons personeel. De grijparm
doet het zware werk, waardoor Avri als werkgever beter kan voldoen aan
de normen voor arbeidsomstandigheden. De zijlader werkt ook
nog eens efficiënter dan de oude inzamelwagens. En
dat vertaalt zich in een lagere afvalstoffenheffing:
goed voor uw portemonnee, dus!

Vragen?
Hebt u nog vragen, neem dan contact
op met ons klantcontactcentrum
(0345) 58 53 53 of mail ons info@avri.nl.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

duurzame afvalinzameling
schone leefomgeving

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.

