
 
In te vullen door medewerker Diftar: 
 
Chipnummer containers:

Gebruik bedrijfscontainers (zakelijk)

Naam bedrijf:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

KvK:

Mogelijkheden afvalcontainers

Aantal containers  Type container    Termijn lediging container

    Grijze container met blauwe deksel Wekelijks 

    Grijze container met bruine deksel  Tweewekelijks 

    Groene container    Tweewekelijks 

Locatie container(s) 

Tarieven 

Adres: 

Postcode + woonplaats:

Deze overeenkomst gaat in per: 

U betaalt een vastgesteld tarief voor het in bruikleen hebben van de container(s) en het afvoeren en 
verwerken van de afvalstoffen. Voor de actuele tarieven kunt u terecht op www.waalwijk.nl > wonen en 
leven > milieu en afval > afval. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Waalwijk 
via 0416 – 683456 of via info@waalwijk.nl. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. U ontvangt 
jaarlijks een nota voor het gebruik van de containers van het voorgaande jaar. 

De voorwaarden voor de dienstverlening vindt u op de achterzijde van deze overeenkomst.



U kunt dit formulier, in tweevoud, opsturen naar:  

Gemeente Waalwijk 
Afdeling Bedrijven,  
T.a.v. afvalstoffeninzameling,  
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk 
 
Fax:  0416 – 333 658
E-mail:  info@waalwijk.nl

Ondertekening

Voorwaarden gebruik afvalcontainers

Het in bruikleen geven van containers 
•	De gebruiker is verantwoordelijk voor de aan hem of haar verstrekte container(s). 
•	Reparatie en technisch onderhoud aan de container(s) is voor rekening van de gemeente Waalwijk. 
•	Schoonmaken van de container(s) is voor rekening van de gebruiker. 
•	Bij ernstige verontreiniging, ernstige beschadiging en/of vermissing worden container(s) door de gemeente 

vervangen en opnieuw geplaatst. De kosten hiervan zijn voor rekening van de gebruiker, tenzij deze kan aan-
tonen dat de beschadiging en/of vermissing het gevolg is van factoren die niet te beïnvloeden zijn door 
de gebruiker of door overmacht. 

Het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen 
Het is niet toegestaan om de onderstaande stoffen gelijktijdig met overige bedrijfsafvalstoffen in de  
container  te lozen:
•	chemisch afval;
•	vloeibare aardolieproducten en andere vloeibare afgeleide producten van deze stof;
•	 licht ontvlambare en ontplofbare stoffen;
•	schadelijke vloeistoffen zoals zuren, logen, e.d.;
•	(vloei-)stoffen in gesloten vaten, bussen, verfblikken e.d.;
•	slachtafval, kadavers en visafval;
•	TL lampen; 
•	asbesthoudende producten. 

Betaling
•	De betaling van deze dienst dient u jaarlijks middels een nota te voldoen.
•	Het gebruik gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van bezorging 

van de container(s).  
 

Opzegging
•	U kunt het gebruik alleen via het formulier “Opzegformulier gebruik bedrijfscontainers” beëindigen.
•	Er geldt één maand opzegtermijn. 
•	Het opzegformulier kunt u sturen naar de gemeente Waalwijk, afdeling Bedrijven, Postbus 10150,  

5140 GB, Waalwijk. 

Wijzigingen 
•	Een adreswijziging kunt u schriftelijk doorgeven aan de afdeling Bedrijven, Postbus 10150, 5140 GB,  

Waalwijk.

Naam: 

Plaats: 

Datum:  

Handtekening gemeente Waalwijk           Handtekening gebruiker


