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Wij zijn ACV, uw afvalinzamelaar.

Het afval dat we gescheiden inzamelen,  
wordt apart verwerkt en opnieuw gebruikt. 
Hergebruik is goed voor het milieu en  
uw portemonnee. 

Laagbouw

Woont u in een laagbouwwoning? 

Dan maakt u gebruik van kliko’s. 

U heeft vier kliko’s voor het goed 

scheiden van uw afval. Let op: 

wanneer u uw kliko (mini con-

tainer) aanbiedt, mag deze max-

imaal 70 kg wegen. Meer weten 

over kliko’s en aanbiedregels?  

Kijk op www.acv-groep.nl.

Afval

Hoogbouw
Woont u in een flat of appartement? Dan brengt  

u uw restafval naar een (ondergrondse)  
container. Hier vindt u ook containers voor papier 
en gft+etensresten. De ondergrondse containers 

voor restafval kunt u alleen openen met uw afval-
pas. PMD, glas en textiel kunt u ook apart houden.  

Wilt u weten waar deze containers staan? Kijk  
dan in de ACV-app. Meer weten over PMD of gft + 

etensresten? Kijk op www.acv-groep.nl/afval.

Restafval Gft+e afval

Oud papier

en karton

PMD

max  
70 kg

Afval scheiden
Meer weten over afval scheiden? Kijk in 

de ACV-app of op www.acv-groep.nl.

www.acv-groep.nl
http://www.acv-groep.nl/afval/wat-kost-afvalinzameling


maart

Ophaaldagen afval
Wilt u weten wanneer wij uw kliko 

legen? Maak het uzelf gemakkelijk en 

download de ACV-app op uw telefoon of 

tablet. Zet notificaties aan en u krijgt een 

bericht wanneer u het afval buiten kunt 

zetten. U vindt de kalender ook op  

www.acv-afvalkalender.nl.

Afvalpas

Laagbouw 
U heeft met de afvalpas toegang 

tot het afvalbrengstation. 

Hoogbouw  
U heeft een afvalpas nodig om 

de ondergrondse container voor 
restafval te openen. Ook heeft u 
met de afvalpas toegang tot het 

afvalbrengstation. 

De afvalpas heeft een uniek  
nummer, dat hoort bij uw adres. 

Heeft u geen afvalpas? Vraag deze 
aan via www.acv-groep.nl.

Grof afval
Aan het begin van elk jaar krijgt u 9  
punten op uw afvalpas. U kunt deze 
punten het hele jaar door gebruiken  

om 2 m³ grof afval per bezoek te  
brengen bij het afvalbrengstation  

(1 punt per bezoek) of door ons op te 
laten halen (3 punten per keer). Zijn uw 

punten op? Dan kost een bezoek aan het 
afvalbrengstation u € 10,- per keer en het 

laten ophalen € 30,- per keer.  
Kijk voor meer informatie op  

www.acv-groep.nl/afvalbrengstation. Meer informatie?
Kijk op www.acv-groep.nl/ 

contact/veelgestelde-vragen

of stuur een whatsapp naar  

0318 - 648 160.

ACV

Gisteren is 

mijn kliko niet 

geleegd.

Goedemiddag, 

goed dat u het

meldt. Wij komen 

uw kliko morgen 

alsnog legen. 

U mag uw kliko 

voor 07:30 uur aan 

de weg zetten. 

Groet, ACV

https://www.acv-groep.nl/contact/veelgestelde-vragen
https://www.acv-groep.nl/contact/veelgestelde-vragen


Stappenplan voor uw bezoek  
aan het afvalbrengstation

Stap 1

Wat kunt u brengen naar  
het afvalbrengstation?

Kijk voor het totaaloverzicht van afval-

stromen op www.acv-groep.nl/afval-

brengstation of scan de QR-code.

Past niet alles in uw auto? 

Stap 2

Dan kunt u gratis een aanhanger of bak-
fiets lenen via www.acv-groep.nl/ 

aanhanger-lenen. Houd rekening met de 
gebruiksvoorwaarden bij het lenen van 

een aanhanger of bakfiets. Bezoek het  
afvalbrengstation en  

neem uw afvalpas mee!  
Per bezoek mag u max.  

2 m3 aanbieden. 

Stap 3

! Stap 4

U bent gearriveerd
bij het afvalbrengstation.  

Hier biedt u uw afvalpas aan.

Wageningen

Stap 5

Kies een rijbaan
Volg de pijlen rechts voor groenafval  

en links voor het brengplatform.

Stap 6

Weet u niet in welke  
container uw afval moet? 

Vraag het aan een 
ACV-medewerker.

Stap 7

Alles in de juiste 
containers gedaan? 

Volg dan de pijlen  
naar de uitgang.

Bedankt voor uw  
bezoek en tot de  
volgende keer!

in de buurtVanzelfsprekend

https://www.acv-groep.nl/afval/afvalbrengstation
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