
Inzameldata 2019

  Samen in de restafvalcontainer
Het restafval wordt nagescheiden door Omrin

Drankkarton
Kattenbakkorrels
Luiers
Metaal
Plastic
Spuitbussen (leeg)
Verfblikken (leeg)
Niet apart in te leveren afval

  Apart houden en inleveren
Dit afval mag niet in de restafvalcontainer

Bouw- en sloopafval Milieuterrein
Elektrische apparaten Milieuterrein
Etensresten GFT-container
Frituurvet Milieuterrein
Glas Glascontainer
Groente, fruit en tuinafval GFT-container
Grof huisvuil Milieuterrein
Grof tuinafval Milieuterrein
Grond (schoon) Milieuterrein
KCA (klein chemisch afval) Milieuterrein
Medicijnen         Apotheek / Milieuterrein
Papier Papiercontainer
Textiel Textielcontainer
Spuitbussen (gevuld) Milieuterrein
Verfblikken (gevuld) Milieuterrein

Ho! 
net yn ’e kliko!

Meedoen? 

Mail naar 
DFM@honetynekliko.frl.

Voor meer informatie, ga naar de website:
www.honetynekliko.frl.

Uw container aan de weg

• Zet uw container met gesloten deksel 
 voor 07.00 uur aan de weg.

• Plaats de container met de opnamekraag  
 naar de weg (dus niet met het handvat).
 Wanneer uw container met de achter-
 lader (handmatig) wordt geleegd zet u de  
 container met het handvat naar de weg.

• Plaats de containers 15 cm uit elkaar.

• Plaats geen zakken op of naast de
 container, deze worden niet meegenomen.

• Zet de container niet tegen de stoeprand.

• Zorg dat het afval losjes in de container 
 zit en niet aangestampt is.

• In geval van vorst (vooral bij GFT- en 
 bladafval) het afval even lossteken of de 
 container binnen plaatsen.

• Puin, bielzen, bouw- en sloopafval, 
 elektrische apparaten en dergelijke mogen 
 niet in de container. Dit kan schade aan  
 de vrachtwagen veroorzaken. Schade   
 wordt op de veroorzaker verhaald.

Bedankt voor uw medewerking!

Uw inzameldag is DONDERDAG  

Hieronder vindt u de inzameldagen voor uw restafval en GFT-afval. 

We hebben hierin al rekening gehouden met feestdagen en inhaaldagen.

GFT-afvalRestafval

  Gewijzigde inzameling

do 03-01

do 17-01

do 31-01

do 14-02

do 28-02

do 14-03

do 28-03

do 11-04

do 25-04

do 09-05

do 23-05

do 06-06

do 20-06

do 04-07

do 10-01

do 24-01

do 07-02

do 21-02

do 07-03

do 21-03

do 04-04

do 18-04

do 02-05

do 16-05

za 01-06

do 13-06

do 27-06

do 11-07

do 18-07

do 01-08

do 15-08

do 29-08

do 12-09

do 26-09

do 10-10

do 24-10

do 07-11

do 21-11

do 05-12

do 19-12

do 25-07

do 08-08

do 22-08

do 05-09

do 19-09

do 03-10

do 17-10

do 31-10

do 14-11

do 28-11

do 12-12

Zo zet u uw container aan de weg:

Niet zo:

Papier inzameldagen  

   

   

Let op: ook bij oud papier de container om 07.00 uur aan de weg zetten.
Kijk voor meer informatie over afvalinzameling op www.defryskemarren.nl/afval.

  DFM app

Uw persoonlijke afvalkalender op uw smartphone of tablet, 
met melding om de container buiten te zetten. Heel handig. 
Het kan met onze app! 
Download de app voor iOS of Android op www.defryskemarren.nl/app.


