
Wat gebeurt er met de afvalcontainers bij een verhuizing? 

Bij verhuizing worden al uw afvalcontainers geblokkeerd per de datum van de verhuizing. 

Afvalcontainer zijn adres gebonden. Bij verhuizing blijven de afvalcontainers op het adres staan.   

Wat gebeurt er met mijn afvalpas bij een verhuizing? 

De afvalpas is adres gebonden en blijft daarom achter bij het adres. 

Wat gebeurt er bij een overlijden? 

Bij leegstand van een woning na overlijden blijven alle afvalcontainers nog 1 maand bruikbaar. 

Daarna zullen alle afvalcontainers geblokkeerd worden. Heeft u hier vragen over, neem dan contact 

op met Service en Informatie van de gemeente Nijkerk via het algemene telefoonnummer van de 

gemeente Nijkerk 14 033. 

Ik woon in een appartement / flat. Waar kan ik mijn afval kwijt? 

Woont u in een appartement / hoogbouw? Dan kunt u gebruik maken van de huisvuilniszakken en de 

gratis pmd-zakken. Voor gft (groente fruit en tuin) afval kan de voorzitter van de vereniging van 

eigenaren contact opnemen met Service en Informatie via het algemene telefoonnummer van de 

gemeente Nijkerk 14 033.  

Mijn afvalcontainer is niet geleegd? 

Hiervoor neemt u contact op met de Servicelijn Afvalcontainers via telefoonnummer 0800 – 8890988. 

Mijn afvalcontainer is niet helemaal geleegd, wat moet ik doen? 

Remondis schudt de container 3 keer. Remondis komt niet terug voor afval wat na 3 keer schudden 

achter blijft in de container.  

Mijn tuinafval past niet in mijn gft-container, wat kan ik doen? 

U kunt een tweede container kosteloos aanvragen. U mag maximaal twee containers van 240 liter bij 

uw woning hebben. Grof tuinafval, zoals knip en snoeihout, kunt u gratis bij de milieustraat brengen. 

In de zomermaanden wordt elke week mijn gft-container geleegd. Waarom niet het hele jaar? 

Het elke week legen van de gft-container in de zomermaanden is ingesteld vanwege stankoverlast, 

vliegen en maden in verband met het warme weer. Het is niet ingesteld vanwege de capaciteit. Heeft 

u te weinig ruimte in uw container dan kunt u een grotere 240 liter aanvragen of een extra 

exemplaar.  

Hoe weet ik welk soort afval ik elke week aan de weg kan zetten? 

Raadpleeg het schema op de afvalkalender of ga naar www.mijnafvalwijzer.nl Ook kunt u de app 

mijnafvalwijzer downloaden op uw mobiel.  

Waar kan ik mijn papier, plastic, glas en drankkartons kwijt? 

Zie de overzichtskaart op www.mijnafvalwijzer.nl. Ook vindt u een overzicht op de achterkant van 

deze afvalkalender.  

 


