
Wanneer wordt uw restafval 
opgehaald? Gebruik de handige
Milieu App
In de brief staat wanneer uw restafval voor de eerste keer volgens het nieuwe 
schema wordt opgehaald. Vanaf 28 mei aanstaande ziet u de nieuwe inzameldagen 
ook op de afvalkalender in de Milieu App en op www.rd4.nl. 

Alarm
In de Milieu App kunt u heel eenvoudig een alarm instellen. U krijgt dan een alarm 
op de dag en tijd die u heeft ingesteld vóór elke inzameldag. Zo vergeet u nooit 
meer om uw afval buiten te zetten.

Gratis installeren
U vindt de Milieu App in de Google Play Store en de IOS App Store. Op de brief 
hebben wij uw milieupasnummer alvast voor u afgedrukt. U vindt het milieu-
pasnummer onder uw adres. Hiermee krijgt u gratis toegang tot alle functies
in de Milieu App. 

download nu
de Milieu App

digitale afvalkalender
digitale milieupas

inzamelalarm
locaties
en meer

Vanaf 30 mei: 
inzameling van restafval

één keer in de vier weken 

Tip!
Als u gebruik maakt van de Milieu App ontvangt u van ons 
bericht als er iets wijzigt in uw straat of route. Zo kunnen 
wij u eenvoudig en snel bereiken mocht dat nodig zijn. 

Download
voor IOS

Download
voor Android

scan de qr-code 
en download

de Milieu App 

www.rd4.nl/vierweken



Vanaf 30 mei: inzameling restafval
naar één keer in de vier weken

U betaalt hiervoor € 1,63 per normale huisvuilzak (± 50-60 liter).

Restafval aanbieden bij een ondergrondse container

Extra mogelijkheden
bij veel restafval

Restafval aanbieden bij het milieupark

Veranderen van containerpakket

Hiervoor moet uw milieupas door ons worden geactiveerd. Het 
activeren is gratis. De tarieven voor het aanbieden van restafval bij 
een ondergrondse container vindt u op de achterkant van de brief. 

Als u ondanks het scheiden van afval toch nog veel restafval heeft, bijvoorbeeld 
omdat iemand in uw gezin medisch afval heeft of als u huisdieren heeft die veel 
afval veroorzaken, bieden wij u een aantal opties: 
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3

1

U kunt een container wisselen, aanvragen of inleveren. Welke 
containers in uw gemeente beschikbaar zijn en wat de tarieven 
zijn, vindt u op de achterkant van de brief.

ma t/m vr: 08:00 - 17:00 uur

Heeft u vragen?

of bel ons 

mail ons 

wij helpen u graag! 

045 5437100

info@rd4.nl

Met ingang van 30 mei 2022 wordt uw restafvalcontainer niet meer elke twee
weken, maar één keer in de vier weken geledigd. Dat doen we omdat er steeds 
minder restafval wordt aangeboden. Hoe vaak uw GFT-afval wordt opgehaald 
verandert niet. 

PMD-verpakkingen 
Plastic � esjes, bak-
jes, zakjes, blikjes en 
drankkartons

Papier en karton
Folders, kranten en dozen 

GFT-afval 
Etensresten inclusief
vlees- en visresten en
groenafval uit de tuin

Glasafval (verpakkingen)
Glazen potjes en � essen

Kijk voor meer informatie op

www.rd4.nl/vierweken

Wat is restafval? 
Restafval is afval dat overblijft ná het scheiden van afval. Het meeste van ons 
huishoudelijk afval hoort dus helemaal niet in het restafval, omdat het kan worden 
gerecycled of hergebruikt. Wat overblijft zijn bijvoorbeeld stofzuigerzakken, 
asbakresten, sanitair afval, wegwerpartikelen, enzovoorts. Restafval wordt (duur) 
verbrand. 

Tip!

Minder restafval? Afval scheiden is belangrijk
Voor u betekent deze wijziging dat u het restafval vier weken moet opsparen. Dat 
lukt in de meeste gevallen gemakkelijk als u uw afval goed scheidt. U houdt dan 
nog maar weinig restafval over. Voor het aanbieden van restafval betaalt u een 
tarief, maar veel andere afvalsoorten kunt u gratis aanbieden, aan huis of bij het 
milieupark. 

Hoe zat het ook alweer? 
Als u dit afval uit uw restafvalcontainer houdt, scheelt dat al heel veel: 

Kijk op www.rd4.nl/vierweken
► milieupas activeren

► ondergrondse containers opzoeken

► containerpakket veranderen

► tips

► meer informatie scan qr-codeBenieuwd hoe u stank in de restafvalcontainer kunt voorkomen?
Kijk op www.rd4.nl/vierweken voor deze en andere tips!


