
    

ZO WERKT HET:
1   Druk op de startknop als deze aanwezig is.  

Is er geen startknop, ga dan direct naar stap 2.

2  Houd de afvalpas vlak boven het inleesvenster.

3   Open de container door de klep aan de greep omhoog te trekken en 
plaats uw afvalzak van maximaal 30 liter in de opening.

4   Sluit de container na gebruik door de klep weer omlaag te duwen.  
Het afval komt dan terecht in een container onder de grond. 

Wilt u nog meer afval kwijt, volg deze stappen dan opnieuw.  
De container geeft een signaal als hij bijna vol is. Avri komt hem dan leegmaken. 

De afvalpas gebruikt u voor de restafvalcontainer. Er is een klein aantal containers voor papier en 
voor plastic afval en drinkpakken dat (kosteloos) met de afvalpas geopend moet worden. Andere 
containers voor papier, glas, blik en textiel kunt u zonder afvalpas gebruiken. 
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ZO HOORT HET:
  Maak nooit gaatjes in de afvalpas en plak er ook geen 
stickers op. De afvalpas gaat daardoor kapot.

  Verpak uw afval in een goed gesloten plastic zak of afvalzak. 
Dit voorkomt geuroverlast en een vieze inwerpopening. 

  In de opening past een afvalzak van 30 liter. Maak de zak niet 
te vol, anders past deze niet in de container en kan storing 
ontstaan. Druk de lucht uit de zak voor u deze dichtmaakt. 

  Zet geen afval op of rond de container, ook niet als deze kapot 
is. Dit trekt meer afval aan en veroorzaakt overlast voor uw 
buurt. De handhavers delen hiervoor bekeuringen uit.

  In de container voor restafval mag ook groente-, fruit- en 
tuinafval als u geen gft-container heeft. 

CONTAINER DEFECT?
Meld dit bij Avri: via de Avri-app, info@avri.nl of telefonisch. 
Breng uw afval naar uw uitwijkcontainer. U vindt de plaats van 
uw uitwijkcontainer op avri.nl/uitwijk.
Uw afvalpas werkt alleen op uw eigen ondergrondse container 
en uw uitwijkcontainer. 

AFVALPAS KWIJT OF KAPOT?
Meld dit bij Avri: via de Avri-app, info@avri.nl of telefonisch. 
Wees zuinig op uw afvalpas! Bij vermissing of schade aan  
uw afvalpas brengen wij kosten in rekening.

VERHUIZEN? LAAT DE AFVALPAS ACHTER IN DE WONING!
Gaat u binnenkort verhuizen? Laat de afvalpas dan in de woning achter voor de nieuwe 
bewoner[s). De afvalpas hoort bij uw woning en blijft eigendom van Avri.

Dit hoort niet in 
de ondergrondse 
containers voor 
restafval: 

  grof huishoudelijk afval
    plastic verpakkingen 
en drinkpakken
  groente-, fruit- en 
tuinafval (alleen bij 
hoogbouw mag gft wel 
bij het restafval) 
  blik
   papier
    textiel
    glas
   klein chemisch afval
  elektrische apparaten
  grof snoeiafval
   bouw- en sloopafval

Avri zamelt dit op een 
andere manier in. Kijk 
op avri.nl, de Avri-app of 
bel [0345] 58 53 53 voor 
meer informatie.

MEER INFORMATIE 
Avri (0345) 58 53 53 van 08.00 - 17.00 uur
info@avri.nl, www.avri.nl

U betaalt een bedrag* per keer dat u de ondergrondse container voor restafval gebruikt. 
Als u uw afval goed scheidt, hoeft u de container minder vaak te gebruiken. Zo kunt u dus 
besparen op uw afvalkosten.
*Kijk voor het bedrag op avri.nl.
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