
asbest

  Plastic, Metaal 
  en Drinkpakken (PMD)

Waar inleveren 
wijkmilieupark; milieupark
Kosten
Gratis
Bijzonderheden
Al het PMD mag samen in één bak:
Plastic: alléén verpakkingsmaterialen 
zoals flacons, plastic zakken, boterkuip-
jes
Metaal: lege conserven- en drankblikken
Drinkpakken: zoals melk- en vruchten-
sappakken
Let op: géén donkere huisvuilzak  
gebruiken voor het PMD
 
 Spaarlampen en TL-buizen

Waar inleveren 
milieupark; chemokar
Kosten
gratis

  Textiel en schoenen

Waar inleveren 
milieupark; wijkmilieupark; ophalen
door charitatieve instelling
Kosten
gratis
Bijzonderheden
al uw schone, kapotte en versleten 
kleding, schoenen, kledingaccessoires, 
knuffels, huishoudelijk textiel, dekbed-
den; géén natte of besmeurde kleding, 
tapijt, vloerbedekking of hard speelgoed

  
  Tuinafval

Waar inleveren 
GFT-container (klein tuinafval)
milieupark (grof tuinafval; max. 2 m3 per 
week)
Kosten
gratis

  Zuivere puin

Waar inleveren 
milieupark
Kosten
€ 6,- per 0,5 m3

Wees afvalbewust
Door verschillende afvalstromen goed 
op soort te scheiden is het ‘afval’ opnieuw 
bruikbaar. Hoe beter u scheidt, des 
te meer grondstoffen we kunnen 
hergebruiken. En kunt u uw restafval 
terugdringen, dan bespaart u ook op 
uw afvalstoffenheffing. Zorg er daarom 
voor dat uw afval goed gescheiden op 
de juiste plek terecht komt.

De kosten van uw afval 
Uw afvalstoffenheffing bestaat uit een 
vast basisbedrag en een variabel tarief 
dat afhankelijk is van het volume van 
uw containers. Voor dat bedrag mag u 
de restafvalcontainer 14 keer en de GFT-
container 26 keer per jaar laten leeg-

maken. De restafvalcontainer mag u ook 
vaker laten leegmaken, maar dan betaalt 
u daar meerkosten voor. Uw gemeente 
kan u meer vertellen over de geldende 
tarieven. En heeft u minder afval, bespaar 
dan op de kosten door bij uw gemeente 
via de website of telefonisch een kleiner 
volume afvalcontainer aan te vragen. 

Tips gebruik afvalcontainers
• Druk of stamp het afval niet aan. 
Het afval valt dan niet uit uw 
afvalcontainer in de ophaalwagen. 
• Zorg dat de deksel goed sluit. Als er 
afval uit uw container steekt, kan die niet 
geleegd worden.
• Laad een container niet zwaarder dan 
75 kilo. Een Citybin mag niet zwaarder 

zijn dan 23 kg. Stenen en puin, of ander 
afval dat u elders kwijt kunt, horen er niet 
in thuis.
• Wilt u uw container laten legen, zet 
hem dan op de inzameldag voor 7.30 uur 
aan de straat, met de handgreep naar 
uw huis of erf als de inzameling plaats-
vindt met een zijlader. Als de inzameling 
plaatsvindt met een achterlader moet 
de container worden geplaatst met de 
handgreep richting wegzijde.
• Met groene zeep of soda krijgt u de 
containers schoon.
• Beide containers en de milieubox krijgt 
u in bruikleen van de gemeente, dus laat 
ze staan bij verhuizing.
• Zet de GFT-container ’s zomers uit de 
zon en bij vorst uit de wind.

Handige adressen en 
telefoonnummers

RD Maasland
telefoon (0475) 59 46 32
www.rdmaasland.nl
Bij vragen en klachten over de 
inzameling van uw afval en vragen over 
het milieupark. 
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

BsGW, telefoon 
088 8420 420 (lokaal tarief) 
www.bsgw.nl 
Bij vragen over uw factuur 
Afvalstoffenheffing. 
Maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 
17.00 uur.

Gemeente Leudal 
telefoon (0475) 85 90 00 
www.leudal.nl
Bij vragen over tarieven afvalstoffen-
heffing én voor het omwisselen van het 
volume van uw container.
Telefonisch bereikbaar van maandag tot 
en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.
Aanvraag containerwisseling bij 
voorkeur via de website.

Kringloopcentrum Leudal 
telefoon (0475) 45 12 96
www.kringloopleudal.nl
Voor het gratis ophalen van oude, bruik-
bare spullen. Zelf brengen mag ook.
Dinsdag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 16.30 uur. Op zaterdag 
van 10.00 tot 15.30 uur.
Winkel: Sint Antoniusstraat 5a, Baexem.

Kringloop-Limburg
telefoon (0475) 49 71 51
www.kringloop-limburg.nl
Voor het gratis ophalen van oude, 
bruikbare spullen. Zelf brengen mag ook.
Dinsdag tot en met vrijdag van
10.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur.
Winkel: Walk 13, Heythuysen.

Kringloopcentrum Allerhande 
telefoon (0475) 44 05 68
www.allerhande-panningen.nl
Voor het gratis ophalen van oude, 
bruikbare spullen.
Maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur.
Winkel: JF Kennedylaan 258/260,  
Panningen.

Werkleerbedrijf “De Sluis Recycling”
Winkel: Dorpsstraat 92 te Heythuysen.

Waar hoort welk afval? Kijk in het AfvalABC op www.mijnafvalwijzer.nl of via de gratis app Afvalwijzer.

  Autobanden

Waar inleveren 
milieupark
Kosten
milieupark 
* zonder velg: gratis 
* met velg € 2,50 (per stuk) 
Bijzonderheden
max. 4 stuks, géén vrachtwagen-, 
motor- en tractor banden

  Asbest

Waar inleveren 
milieupark
Kosten
gratis
Bijzonderheden
asbest vochtig maken en handzaam 
in dubbel doorzichtig plastic verpakt, 
max. 500 kilo (15 platen) 
Let op: indien u asbest gaat slopen, dient u 
eerst een melding te maken bij de gemeente. 
Kijk op www.leudal.nl voor meer informatie.

  Elektronische apparatuur

Waar inleveren 
milieupark; kringloop; leverancier
Kosten
gratis
Bijzonderheden
álle apparatuur met stekker of batterijen, 
dus ook uw föhn of wekkerradio

  Frituurvet

Waar inleveren 
milieupark
Kosten
gratis

  Glas

Waar inleveren 
wijkmilieupark
* flessen en potten (gratis)
milieupark
* flessen en potten (gratis)
* vlak- en dubbelgras (gratis)
* auto-en draadglas (€ 12,- per ≤ 0,5 m3)

Bijzonderheden
* houd bont en wit glas apart 
* géén aardewerk en porselein
* plaats geen glas of potten naast de 
glasbak

GFT

Waar inleveren 
GFT-container; zelf composteren
Bijzonderheden
géén kattenbakkorrels, as, 
houtskool, verpakkingsmaterialen,
sigarettenpeuken, vogelkooizand

  Grof huishoudelijk afvalal

Waar inleveren 
milieupark;
aan huis ophalen door RD Maasland
Kosten
Milieupark: € 12,- per 0,5 m3; 
Ophalen: 0,5 m3 à € 40,-  of 1 m3 à € 50,-  
Bijzonderheden
géén bouw- en sloopafval

  Huisraad

Waar inleveren 
kringloop
Kosten
gratis
Bijzonderheden
bruikbare meubelen, lampen en 
huishoudelijke artikelen

  Klein Chemisch Afval

Waar inleveren 
milieupark; chemokar
Kosten
gratis
Bijzonderheden
de chemokar komt twee keer per jaar bij 
u in de buurt

    Overig afval

Waar inleveren 
milieupark
Kosten
€ 12,- per 0,5 m3

Bijzonderheden
grote stukken kunststof, bitumen plat-
en, vloerbedekking, hout e.d.

  Papier en karton

Waar inleveren
milieupark; aan huis door verenigingen; 
papiercontainer
Kosten
gratis

LET OP: 
Bij extreme weersomstandigheden, 
zoals hitte of gladheid, kunnen de 
inzameltijden van het huisvuil afwijken. 
Via de app Afvalwijzer ontvangt 
u hierover een bericht. Eventuele 
wijzigingen staan ook vermeld op de 
websites mijnafvalwijzer.nl en leudal.nl.


