
Van harte welkom op het  
Afvalbrengstation  
Nieuwerkerk aan den IJssel
Middels deze folder willen we u attenderen op onze ‘Huisregels’ en daarnaast nog 
een paar handige tips geven. Bovendien vindt u ook een plattegrond van de container 
opstelling, zodat u makkelijker weet waar u uw afval kunt deponeren. Wanneer u  
vragen heeft kunt u altijd een van onze medewerkers aanspreken. Zij helpen u graag.
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CONTAINEROPSTELLING

Eerste Tochtweg 9B, Nieuwerkerk aan den IJssel

Openingstijden: 
Maandag: 10.00 tot 16.00 uur
Dinsdag: 10.00 tot 16.00 uur
Woensdag: 10.00 tot 16.00 uur
Donderdag: 
Vrijdag: 
Zaterdag: 

Wat wel:
- gips 
- gasflessen 
- groen (tuinafval) 
- schoon puin 
- ongescheiden

bouwmateriaal
- vlak glas
- hout-C

(geimpr. hout/bielzen)
- klein chemisch afval

(K.C.A.) in schone en
dichte verpakking.

- frituurvet/olie
- flessenglas

- hout A/B
(schoon en geverfd)

- E.P.S. (piepschuim)
- PMD
- elektronica
- grof restafval
- papier/karton
- matrassen
- metalen
- harde kunststoffen
- pers. autobanden

zonder velg
- textiel
- asbest

Wat niet:
- grond
- bitumineuze dakbedekking 

(breng deze naar Wagro
Waddinxveen of Reijm
Nesselande).

- autobanden met velg
- tractor en truckbanden.
- grootverpakking KCA

(b.v. 25/60L vaten).

10.00 tot 16.00 uur
10.00 tot 16.00 uur
08.30 tot 16.30 uur



HUISREGELS

TIPS/WEETJES

Betreden op eigen risic
o

AFVALPAS

PAPIER METALEN

- Toegang uitsluitend d.m.v. de afvalpas en elke 
bezoeker dient zich te kunnen legitimeren. 

- Het betreden van het afvalbrengstation
is op eigen risico.

- De maximale snelheid is 5 km/uur en hier 
gelden de algemene verkeersregels.

- Op het terrein geldt een rookverbod.
- De aanwijzingen van de medewerkers

dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

- De afvalstoffen dienen gescheiden in de daar 
voor bestemde containers te worden gegooid. 

- Onze medewerkers geven u graag advies.
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PAPIER GROF VUIL

- Het is niet toegestaan om fooien of attenties 
te geven aan onze medewerkers.

- Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.
U wordt niet verder geholpen. Bij herhaling 
en/of bedreiging/aanraking zal u de toegang
tot het terrein worden ontzegd en aangifte
worden gedaan bij politie en gemeente.

- Het afvalbrengstation is voorzien van een
camerasysteem voor uw en onze veiligheid.

- Voor hun veiligheid blijven kinderen onder de
6 jaar in de auto.
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ABS

ABS

12 x gratis toegang

Per bezoek 

één M3 afval

Meer dan één M3

afval bij bezoek?

Tegoed wordt 

extra van uw

pas afgeschreven

ABS

AFVALPAS

- U kunt hier alleen materialen brengen, er 
mogen geen materialen of afvalstoffen van het 
ABS worden meegenomen. Het meenemen 
van goederen wordt gezien als diefstal en 
hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.

- Medewerkers zijn niet verplicht om te  
helpen lossen. Dit is de verantwoordelijkheid 
van de bezoeker.

- U dient de motor uit te zetten bij lossen.

- U heeft met uw afvalpas 12 x per jaar
gratis toegang. Per bezoek kunt u één M3
afval brengen. Brengt u bij een bezoek meer
dan één M3 dan wordt er een tegoed extra van 
uw pas afgeschreven door onze medewerkers. 
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- Geen afvalpas betekent geen toegang.
- Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd.
- Huishoudelijk restafval wordt niet

geaccepteerd. (Dit hoort in de ondergrondse
of grijze minicontainer voor restafval).

- Maandag, vrijdag en zaterdag zijn de
drukste dagen.

- Zorg dat u het afval thuis al scheidt,
dat kan een hoop tijd schelen op het
afvalbrengstation.

- Laad, indien mogelijk, uw wagen of
aanhangwagen op volgorde van de

containers. Dit scheelt u een hoop  
geloop. Zie voor de containeropstelling 
de achterzijde van deze flyer.

- Toegangstegoed kunt u controleren via
de website www.zuidplas.nl. Raakt uw
tegoed op, zorg dan dat er voldoende
saldo op uw pas staat. Na 12 gratis
bezoeken kost een bezoek € 7.50 en
wordt deze van uw afvalpas
afgeschreven.

- Raadpleeg de website www.zuidplas.nl
voor de afvalsoorten die u op het afval
brengstation kwijt kunt, welke niet en de 
procedure voor het inleveren van asbest.

Tot slot... 
Wij danken u hartelijk voor 
uw bezoek en het in acht 
nemen van de regels.

Let op!
Maandag t/m vrijdag van 
10.00 tot 16.00 uur.

Op zaterdag van 08.30 tot 
16.30 uur

https://www.zuidplas.nl/afvalpas-opwaarderen
https://www.zuidplas.nl/afvalbrengstation



