
WAAR KAN MIJN  

AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER



In uw gemeente haalt Avri het huishoudelijk afval op. Liever  

noemen wij uw afval grondstof, omdat er nieuwe producten van 

kunnen worden gemaakt. Tenminste, als u het afval goed scheidt. 

Afval scheiden kost vaak minder moeite dan u denkt. U heeft uw  

eigen afvalcontainers en/of brengcontainers bij u in de buurt.  

Bovendien zijn de milieustraten zes dagen in de week open. 

BETALEN PER KEER VOOR RESTAFVAL

Voor de inzameling en verwerking van uw afval betaalt u afvalstoffenheffing.  

Dit bestaat uit een vast basistarief en een bedrag per keer voor het aanbieden  

van uw restafval. Dit wordt geregistreerd door een chip in uw restafvalcontainer  

of de ondergrondse container voor restafval. Het aanbieden van groente-, fruit- 

en tuinafval, papier en de speciale zak met plastic verpakkingen en pakken is 

gratis. Door goed te scheiden houdt u minder restafval over. Niet alleen goed  

voor het milieu, maar dus ook voor uw portemonnee! Kijk voor de actuele tarieven 

op avri.nl of in de Avri-app.

De aanslag voor de afvalstoffenheffing ontvangt u van Belasting Samenwerking 

Rivierenland (BSR). Voor meer informatie kijkt u op bsr.nl of belt u met (0344) 704 704. 

Ook kunt u op bsr.nl met uw DigiD inloggen op de restafvalteller. Hier kunt u precies zien  

hoe vaak u restafval heeft aangeboden. 



WANNEER HALEN WIJ UW AFVAL OP? 

Wilt u weten wanneer wij uw containers legen? Kijk voor 

de afvalkalender op avri.nl of download gratis de Avri-app. 

In de app kunt u een herinnering instellen. Handig, want 

dan ontvangt u een seintje wanneer welk afval wordt  

opgehaald. Zorg dat uw containers of zak voor plastic  

verpakkingen en pakken ‘s ochtends voor 7.30 uur aan de 

straat staan. Onze aanbiedregels vindt u op avri.nl. 

WAT HOORT WAAR?
Twijfelt u bij welke afvalsoort uw afval hoort? Kijk dan in de afvalwijzer op avri.nl. 

* voor meer informatie zie avri.nl

AFVALSOORT WAAR KAN IK HET KWIJT?

>  Groente-, fruit- en tuinafval 
Etensresten

In de gft-container. Woont u in het 
centrum of in hoogbouw en is hier 
geen plaats voor? Gebruik dan de 
ondergrondse restafvalcontainer. 

> Papier
In de papiercontainer of de breng-
container voor papier

>  Plastic verpakkingen  
en drinkpakken

In de speciale afvalzak

> Glas In de brengcontainer voor glas

> Textiel In de brengcontainer voor textiel

> Restafval
In de (ondergrondse) restafval-
container

> Grof huishoudelijk afval Op de milieustraat*

> Klein Chemisch Afval Op de milieustraat*

> Nog bruikbare spullen Bij de kringloopwinkel*

ijzer op avri.nl. 
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MILIEUSTRAAT

U kunt uw (grof) huishoudelijk afval zelf naar een van de milieustraten brengen of 

(tegen betaling) laten ophalen door Avri. De milieustraten zijn geopend van maandag 

tot en met zaterdag, voor actuele informatie, tarieven en voorwaarden kijkt u op 

avri.nl. 

KRINGLOOPWINKELS

Heeft u nog goed bruikbare spullen waar u vanaf wilt, denk dan eens aan  

de kring loopwinkel. Kijk voor een kringloopwinkel bij u in de buurt op avri.nl  

of in de Avri-app.

Inwoners van de gemeente Lingewaal en West Maas en Waal kunnen gebruikmaken van 

extra mogelijkheden bij hen in de buurt. Kijk voor meer informatie op avri.nl. 

Locaties 
 Randweg 7, Culemborg

 Meersteeg 17, Geldermalsen

 De Riemsdijk 10, Tiel (Medel)

 Dwarsweg 26, Zaltbommel
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Ondergrondse  
containers met afvalpas

Woont u in hoogbouw of in de binnenstad? 

Dan maakt u in de meeste gevallen gebruik 

van een ondergrondse container voor rest - 

afval. Om de klep te openen heeft u een 

afvalpas nodig. De vorige bewoner hoort dit 

pasje in de woning achter te laten. Is er geen 

pasje aanwezig? Dan kunt u deze binnen 

6 weken zonder kosten aanvragen bij het 

Klant contact centrum of via onze website.

Afvalcontainers

Verhuist u naar een bestaande woning?  

Dan neemt u de containers over van de vorige  

bewoners. Zijn er geen afvalcontainers aanwezig 

bij uw nieuwe huis of wilt u liever een ander  

formaat? Dan kunt u deze binnen 6 weken  

zonder kosten aanvragen bij het Klant- 

contactcentrum of via onze website.



MEER INFORMATIE 

     

Avri

Klantcontactcentrum

(0345) 58 53 53 

Meersteeg 15 

Postbus 290

4190 CG Geldermalsen

info@avri.nl

www.avri.nl

AVRI IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN DE GEMEENTEN BUREN, CULEMBORG, GELDERMALSEN, 

LINGEWAAL, MAASDRIEL, NEDER-BETUWE, NEERIJNEN, TIEL, WEST MAAS EN WAAL EN ZALTBOMMEL 
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VERHUIST U NAAR EEN NIEUWBOUWWONING? 

Bij een nieuwbouwwoning zijn geen containers of afvalpas aanwezig. U moet  

deze zelf aanvragen bij Avri. Dit kan als u bij de gemeente bent ingeschreven op  

uw nieuwe adres. Het aanvragen van uw containerpakket of afvalpas kan gratis  

bij het Klantcontactcentrum of via onze website. U hoeft niet thuis te zijn als  

de containers bij u worden afgeleverd.

 Wanneer worden mijn containers of afvalpas geleverd? 

Als u bij de gemeente bent ingeschreven op uw nieuwe adres en het containerpakket  

heeft aangevraagd bij Avri, leveren we deze na ongeveer 3 weken vanaf de officiële 

verhuisdatum op uw nieuwe adres. Een afvalpas heeft u na ongeveer 2 weken in huis. 

 Waarom kan ik mijn containerpakket of afvalpas niet eerder aanvragen? 

U kunt uw containerpakket niet eerder krijgen omdat u pas vanaf de verhuisdatum  

officiële bewoner bent en vanaf die datum op het nieuwe adres betaalt voor de lokale 

belastingen, waar ook de afvalstoffenheffing onder valt.

 Waar kan ik in de tussentijd naar toe met mijn afval?

U kunt uw afval naar een van onze milieustraten brengen. De locaties staan in deze folder en 

op avri.nl. Als u vuilniszakken met restafval naar de milieustraat brengt, kost dat geld. U kunt 

alleen met pin betalen. De actuele tarieven staan op onze website.

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwoningen


