Algemene informatie afzetcontainers inwoners
Na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier ontvangt u zo spoedig mogelijk een betaalverzoek. De
opdracht wordt pas in behandeling genomen nadat de betaling is gedaan. De betaling die via het betaalverzoek
wordt voldaan betreft een all-in-tarief incl. BTW (transportkosten en verwerkingskosten).
Rd4 plaatst de afzetcontainer altijd in de openbare ruimte (bijvoorbeeld op een parkeerplaats). Indien de
afzetcontainer op eigen terrein wordt geplaatst dan verklaart de aanvrager bij verzending van het
‘Aanvraagformulier’ dat eventuele schade aan bijvoorbeeld oprit of bestrating voor eigen risico is. Indien de
afzetcontainer geplaatst wordt in de openbare ruimte (bijvoorbeeld op een parkeerplaats) dan is aanvrager
verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van eventuele vergunningen bij de betreffende gemeente en indien
daar niet de hele nacht verlichting aanwezig is, dient aanvrager er zelf voor zorgen dat de afzetcontainer
voldoende zichtbaar is. Bijvoorbeeld door middel van een obstakellamp (te huur bij diverse verhuurbedrijven).
Er is voor het Rd4-voertuig en de afzetcontainer (die via een haakarmsysteem achter het voertuig wordt
neergezet) voldoende manoeuvreerruimte vereist (naar alle richtingen). Indien aangereden wordt maar
plaatsing of ophaling niet mogelijk is dan worden extra ritkosten doorbelast. Annulering of wijziging van een
order dient uiterlijk 1 werkdag vooraf aan Rd4 te worden doorgegeven. Bij een latere annulering of wijziging
worden de ritkosten in rekening gebracht. De deksels van afzetcontainers kunnen met een pompmechanisme
geopend worden en de afzetcontainers hebben aan de achterzijde deuren. Rd4-afzetcontainers zijn voorzien
van reflecterende stickers (rood/witte verdrijvingstickers). De inhoud van de container dient te voldoen aan het
vooraf aangemelde soort afval. Bij afkeur door de verwerker worden meerkosten doorberekend. Via
onderstaande links treft u de acceptatievoorwaarden aan.
•
•
•
•
•
•
•

Acceptatievoorwaarden Snoeiafval
Acceptatievoorwaarden Grofvuil
Acceptatievoorwaarden Restafval
Acceptatievoorwaarden hout niet geïmpregneerd (A-hout)
Acceptatievoorwaarden hout niet geïmpregneerd (B-hout)
Acceptatievoorwaarden Schoon puin
Acceptatievoorwaarden Bouw- en sloopafval

Voorkom overbelading.
Afzetcontainers mogen maximaal tot aan de rand gevuld worden. Indien een container hoger beladen is kan
onze chauffeur de container niet veilig afnetten/opladen/transporteren en is dan genoodzaakt de
afzetcontainer te laten staan. In zo’n geval wordt een rit aan u doorberekend.
Voorkom dat anderen uw container gebruiken.
Vanaf het moment dat de afzetcontainer bij u geplaatst is bent u verantwoordelijk voor de container en dus
ook de inhoud. Zorg ervoor dat anderen geen gebruik maken van uw container. U kunt dit doen door een
container te laten plaatsen op een afsluitbaar eigen terrein of door bijvoorbeeld een afdekzeil te gebruiken. Dit
kunt u aanschaffen bij een bouwmarkt. Dit afdekzeil dient u wel zelf te verwijderen voordat wij de container
weer komen ophalen.
Eventuele meerkosten:
•
•
•

Extra ritkosten € 108,75 per rit
Bouw- en sloopafval >3000 kg € 210,00 per 1000 kg
Geen huurkosten (max. 7 dagen). Indien container langer staat is huur verschuldigd. Tarief is
afhankelijk van grootte afzetcontainer
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