Afvalstromen
Huis-aan-huis opgehaald of zelf inleveren

Blik
Blik kunt u gratis aanbieden in de daarvoor bestemde
ondergrondse container van de 5 ondergrondse
milieustraatjes Blik is een stalen of aluminium
verpakking van consumentenartikelen.
Blikverpakkingen worden gebruikt om producten (lang)
te bewaren en te beschermen. De stalen uitvoering
heeft een dun beschermlaagje van tin, kunststof of lak.
Blik gebruikt men bijvoorbeeld voor voedingsmiddelen
als conserven soepen en dranken, maar ook voor verf,
cosmetica en spuitbussen.
Blik
Lege conserven-, dranken verfblikken
Metalen deksels van
(glazen)potten en
spuitbussen
Lege spuitbussen

Géén blik
Verfblikken met
resten horen bij het
KCA
Niet-lege
spuitbussen met
KCA-logo

Kringloopgoederen en niet-bruikbare huisraad
Stichting Primula
Parallelweg 6, 5953 GW Reuver
Telefoonnummer winkel of zelf spullen brengen op
andere dagen dan maandag: 06 – 313 57 558
Telefoonnummer ophaaldienst aan huis: 06-307 58 637
Openingstijden winkel: woensdag t/m zaterdag van
10.00 – 17.00 uur.
Aan huis op laten halen
Kringloopgoederen/bruikbare huisraad zoals meubilair,
decoratiemateriaal, keukengerei en boeken haalt
Stichting Primula gratis aan huis op. Dit zijn spullen die
direct of na een kleine reparatie verkocht kunnen
worden. Het is echter mogelijk dat Stichting Primula
gegronde redenen heeft spullen niet mee te nemen.
Bijvoorbeeld als er geen afzet voor is of als het aanbod
te groot is. In dat geval betaalt u voor het afvoeren het
tarief van de niet-bruikbare huisraad.
Niet-bruikbare huisraad haalt Stichting Primula tegen
betaling aan huis op. De kosten bedragen € 50 tot 300
kg. U kunt deze spullen ook zelf naar het milieupark
brengen. Hieraan zijn eveneens kosten verbonden.
Stichting Primula neemt op afspraak gesloopte
goederen mee zoals keukens, badkamermeubels of
vloerbedekking. Het tarief hiervoor bepaalt u in
onderling overleg met Stichting Primula.
Stichting Primula haalt woningen leeg en levert deze
bezemschoon en eventueel gepoetst op. Het tarief
hiervoor bepaalt u in onderling overleg met Stichting
Primula.

Zelf brengen
U kunt ook zelf bruikbare huisraad afgeven bij Stichting
Primula. Dit kan op maandag tussen 10.00-12.00 u en
tussen 14.00-17.00 u. Lukt dat niet? Dan maakt u
hiervoor een afspraak via telefoonnummer 06 – 313 57
558.
Wat is niet welkom?
alle chemisch afval en gasflessen
tuinafval in de vorm van bomen, struiken,
snoeihout e.d.
bouw- en sloopafval, zoals stenen, tegels, zand,
dakpannen, beton, isolatiemateriaal, golfplaten,
schuttingen, bielzen e.d.
asbest
glas zoals ruiten of douchewanden
zand en grond
autobanden.
Spelregels
Voor het aan huis op laten ophalen van huisraad
maakt u een afspraak met de ophaaldienst.
Stg. Primula haalt standaard op maandag de
spullen op aan huis.
De aanbieder zet de spullen klaar aan de weg.
De aanbieder is zelf thuis op het tijdstip dat Stg.
Primula de spullen komt ophalen.
Bruikbare en niet-bruikbare huisraad haalt Stg.
Primula in één keer op.
Stg. Primula bepaalt ter plekke wat bruikbaar en
wat niet-bruikbaar is.
Stg. Primula behoudt zich te allen tijde het recht
voor om ook bruikbare spullen niet gratis in te
nemen wanneer de stichting daartoe gegronde
redenen ziet.
Stg. Primula hanteert voor het bepalen van het
totaalgewicht van niet-bruikbare huisraad de BKN
(branchevereniging kringloop Nederland)-lijst met
standaardgewichten.
Alle goederen die Stg. Primula ophaalt aan huis of
die gebracht worden, moeten heel en schoon zijn.
De kosten voor niet-bruikbare huisraad bedragen
minimaal € 50. U mag hiervoor maximaal 300 kg
niet-bruikbare huisraad aanbieden. Voor de
volgende ‘batch’ tot 300 kg betaalt u opnieuw € 50.
Matrassen betaalt u apart. Voor een
eenpersoonsmatras betaalt u € 25 per matras en
voor een tweepersoonsmatras betaalt u € 40 per
matras. Deze moet verpakt zijn in folie of plastic.
- Afrekenen kan per PIN of contant.
Drankpakken
Drankpakken kunt u gratis aanbieden in de daarvoor
bestemde ondergrondse perscontainer van de 5
ondergrondse milieustraatjes. Drankpakken zijn voor
vloeistoffen ondoordringbare verpakkingen
samengesteld uit papier, kunststof en soms aluminium.
Ze zijn bestemd voor beperkt houdbare koel te
bewaren producten (zuivel) en langer houdbare
ongekoeld te bewaren producten als vruchtensappen,

waters, soepen en sauzen. Bijvoorbeeld drankpakken
voor frisdrank en zuivel.
GFT-afval
GFT-afval mag u aanbieden door middel van een zak in
de bak (zowel papier als biologisch afbreekbaar plastic)
mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
-

GFT-zakken kleiner dan 120 liter voorzien zijn van
een goed zichtbaar kiemplantlogo en
GFT-zakken groter dan 120 liter en groter voorzien
zijn van een goed zichtbaar kiemplantlogo én een
milieukeurlogo.

Het uitvoeringsprogramma Van Afval naar Grondstof
– huishoudelijk afval (VANG – HHA) heeft in
samenwerking met Vereniging Afvalbedrijven en
Milieu Centraal een handige wel-niet lijst vastgesteld
voor het GFT-afval.
Bekijk de wel-niet lijst GFT.
Glas
In de gemeente is een groot aantal onder- en
bovengrondse locaties met glascontainers. Hierin
kunt u wit en bont verpakkingsglas werpen. Het
betreft eenmalige glasverpakkingen zonder
statiegeld.
Glas
Keukenglas: zowel groot als
klein, bijvoorbeeld potjes en
flesjes van appelmoes,
kruiden, spaghettisaus en
gebroken glazen servies.

Drankenglas: bijvoorbeeld
flessen van wijn,
vruchtensappen en diksap.
Badkamerglas: bijvoorbeeld
parfumflesjes, glazen
deodorantrollers en
doorzichtige crèmepotjes.

Géén glas
Gloei- en spaarlampen
en TL-buizen, glazen,
ovenschalen,
nagellakflesjes, stenen
kruiken, porselein,
spiegels, doppen en
deksels van flessen en
potten,
kunststofflessen,
kurken, aardewerken
vazen en bloempotten,
keramiek, kristal,
draad-, venster- en
vlakglas.

Klein Chemisch Afval (KCA)
U kunt uw KCA op 3 plaatsen in onze gemeente gratis
aanbieden. De chemokar staat op de laatste dinsdag
van de maand, tussen 15.30 en 18.30 uur, op één van
de drie standplaatsen:
Kerkplein in Offenbeek
Hoek pastoor Vranckenlaan/Raadhuisplein
Reuver
Marktplein in Beesel
Raadpleeg (de inzamelwijzer op) de website voor de
exacte inzameldatums.
KCA-afval
Huishouden
Batterijen (kunt u
ook inleveren bij
winkels waar
speciale
batterijenboxen
staan)
Spaarlampen/energi
ezuinige lampen/TLbuizen
Vloeibare
gootsteenontstopper
Lampenolie
Petroleum
Bestrijdingsmiddelen
/insecticiden
Medicijnkastje
Medicijnen (kunt u
ook bij apotheek
inleveren)
Kwikthermometers
Injectienaalden
Doe-het-zelf
Verf, lak, beits en
houtverduurzamings
middelen
Bij verven gebruikte
producten zoals
terpentine, thinner,
verfafbijtmiddel,
verfverdunner,
kwastreiniger, kwastontharder en
wasbenzine.
Kwikschakelaars
Hobby
Fotofixeer
Foto-ontwikkelaar
Etsvloeistoffen zoals
salpeterzuur en
zwavelzuur
Zoutzuur
Vervoer
Accu’s
Benzine
Motorolie/afgewerkte

Géén KCA-afval
Huishouden
Ammonia, spiritus
Armatuur
Balpen/viltstiften
Bleekwater/ontsmettin
gsmiddel
CD/diskette
Cosmetica
Halogeenlamp
Koper- en zilverpoets
Nagellak en
nagellakremover
Snelontkalker

Doe-het-zelf
Gebruikte kwasten en
lege verfblikken horen
niet bij het KCA.
Opgedroogde verf
bevat maar heel
weinig
milieubelastende
stoffen.
Geverfd/verduurzaamd
hout

Hobby
Foto’s/dia’s
Fotostopbad
/negatieven
Videobanden
/cassettebandjes

-

verpakkingsmaterialen die vermeld staan in de wel/nietlijst aanbieden.

olie/remolie
Oliefilters

Kunststof verpakkingsafval
Kunststof verpakkingsafval kunt u gratis aanbieden in
de daarvoor bestemde ondergrondse afvalcontainers
van de 5 ondergrondse milieustraatjes. Gebruik bij het
aanbieden doorzichtige zakken.
Wel bij het kunststof
plastic tassen en
broodzakken
pasta- en rijstzakken
snoepzakken
verpakking van
vleeswaren en kaas
folies van tijdschriften
en reclamefolders
blisters van o.a.
tandenborstels,
snoeren en schroeven
boterkuipjes,
sausbakjes,
smeerkaas-, paté- of
koffiemelkkuipjes
groente-, fruit- en
saladebakjes of
–zakjes, patatbakjes
bekers van yoghurt,
vla, slagroom en ijs
deksels van potten
pindakaas, chocopasta
etc.
knijpflessen van
sauzen zoals ketchup
en mayonaise
flacons van
wasmiddelen en
schoonmaakmiddelen
flacons van
bijvoorbeeld shampoo,
douchegel, badschuim
en zeep
tubes van bijvoorbeeld
gel, crème, bodylotion
en tandpasta
flessen olie en azijn
flessen van frisdrank,
water en zuivel
potjes van gel,
medicijnen en
vitamines
plantenpotten

Niet bij het kunststof
verpakkingen met
inhoud
verpakkingen van
chemisch afval
(makeupverpakkingen,
terpentineflessen en
kitkokers)
piepschuim
(fastfoodverpakking
en, vleesschaaltjes
en
verpakkingsvulmater
iaal)
resten papier, karton
of foliemix
kartonnen
(drank)verpakkingen
(melk- en
drankpakken)
andere plastic
producten en
gebruiksvoorwerpen
(tuinstoelen en
speelgoed)

Voor het recyclingproces is het noodzakelijk plastic
verpakkingsmateriaal van dezelfde of van een
vergelijkbare soort bij elkaar in te zamelen. Daarom
mogen inwoners alleen de kunststof

Luiers en incontinentiemateriaal
Luiers en incontinentiemateriaal kunt u gratis
aanbieden in de daarvoor bestemde
ondergrondse afvalcontainers van de 5
ondergrondse milieustraatjes of de ‘losse’
afvalcontainer aan de Bösdaellaan. Luiers en
incontinentiemateriaal moeten in doorzichtige
zakken aangeboden worden.
Oud papier
Lokale verenigingen halen het oud papier en karton
maandelijks aan huis op. De inzameldata kunt u vinden
in de inzamelwijzer. U kunt oud papier en karton ook
gratis inleveren op het milieupark. Huishoudelijk oud
papier en karton dat droog, schoon en niet vervuild is
met andere afvalfracties.
Wél bij het oud papier
Papier, zoals kranten,
tijdschriften, boeken,
reclamedrukwerk zonder
kunststof folie,
telefoongidsen en
catalogi.

Niet bij het oud papier
Nat en vuil zoals sanitair
papier (zakdoekjes,
tissues, keukenpapier,
luiers en toiletpapier),
behang en vinyl en papier
en karton dat vies of nat is
(koffiefilters, pizza- en
taartdozen en diepvriesverpakkingen).

Verpakkingen zoals
golfkarton, papieren
zakken en draagtassen,
kleine kartonnen doosjes
bijvoorbeeld van
hagelslag, thee of eieren,
kartonnen opvulling bij
producten, grote
kartonnen dozen
bijvoorbeeld van
schoenen, diervoeding of
computers.
Administratie zoals
enveloppen (ook met
venster), schrijf-, tekenen cadeaupapier,
computerprints, fax- en
kopieerpapier.

Plastic zoals plastic
hoesjes, geplastificeerd
papier, zakken en
draagtassen, zuivel-, sap
en andere
drankverpakkingen

Diversen zoals ordners en
ringbanden met metalen
klem en/of kunststof kaft
en zichtmappen,
doorslagpapier en
sinaasappelkistjes.

Oud ijzer en metalen
Enkele dagen per jaar zamelen verenigingen oud ijzer
en metalen huis-aan- huis in. De oud ijzer-inzameling
huis- aan-huis vindt in Reuver en Offenbeek door het
Philharmonisch Gezelschap plaats. In Beesel zamelt
Harmonie St. Gertrudis oud ijzer en metalen in en is het
mogelijk oud ijzer naar een container te brengen in
Beesel. De exacte locatie hiervan maakt Harmonie St.
Gertrudis zelf bekend. Oud ijzer en metalen kunt u ook

gratis aanbieden op het milieupark in Reuver. Het
is niet toegestaan aan andere particuliere
inzamelaars oud ijzer en metalen aan te bieden.
Zij zijn hiervoor niet aangewezen. De inzameldata
kunt u vinden op of op onze afvalkalender op
inzamelwijzer PreZero of op onze afvalkalender op
onze website www.beesel.nl.
Textiel
Textiel kunt u inleveren in gesloten zak in de 5
ondergrondse afvalcontainers van de
milieustraatjes of bij de bovengrondse
afvalcontainers bij de basisscholen.
Ook kunt u textiel inleveren bij kringloopwinkel
Stichting Primula, Parallelweg 6 te Reuver. Dit kan
op maandag tussen 10.00-12.00 u en tussen
14.00-17.00 u of op een andere dag op afspraak.
U spreekt dit af via telefoonnummer 06 - 313 57
558.
Voor alle textiel geldt dat het droog, schoon en niet
vervuild is met andere afvalfracties.
Wél textiel
Onder- en
bovenkleding
Schoenen en laarzen
Huishoud textiel zoals
handdoeken /
gordijnen / vitrage /
dekbedovertrekken /
lakens / slopen
Tassen/ riemen
Knuffels
Petten en hoeden

Géén textiel
Dekens en
kussens
Poets- of
verflappen
Vloerbedekking
en tapijten
Matrassen
Natte of
verontreinigde
textiel
Knipselresten of
lappen stof
Restafval
Bedrijfsafval

Restafval
Restafval is het afval dat overblijft na het scheiden
van afval- en grondstoffen die de gemeente apart
inzamelt. Restafval deponeert u in de grijze
afvalcontainer of grijze emmer. Een aantal
huishoudens in de hoogbouw maakt gebruikt van
ondergrondse verzamelcontainers voor het
restafval.

Raadhuisplein 1
5953 AL Reuver
T 077 474 92 92
F 077 474 58 88
www.beesel.nl
info@beesel.nl

