SAMEN HALEN WE ALLES ERUIT
Wat hoort in de (groene) Biobak?

Andere afvalsoorten: apart inleveren
Glazen, potten en flessen (productverpakkingen),
eventueel ongewassen met dop/deksel horen in de
glasbak.

Organisch keukenafval zoals eierschalen, koffie(pads),
theezakjes, etensresten (gekookt, gebakken of rauw).
Tuinafval. Biologisch afbreekbare zakjes met kiemplantlogo. Mest van knaagdieren.

Schoon en droog papier/karton, eventueel met plakband,
nietjes en/of vensters. Deze horen in de papierbak of worden
speciaal ingezameld. Zie inzameldata op de voorzijde.

Wat hoort in de (grijze) Sortibak?
PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons). Niet-herbruikbaar afval zoals kattengrit ook met milieukeur, luiers,
stofzuigerzakken, as van de open haard, etc.

Bruikbaar en versleten textiel: kleding, schoenen, tassen,
riemen, gordijnen, dekbedden, dekens, knuffels, etc. Deze
horen in de textielbak of worden speciaal ingezameld. Zie
inzameldata op de voorzijde.

Plastic hoesjes om tijdschriften, vervuilde pizza- of
gebaksdozen.

Batterijen, verf, medicijnen, verlichting, kapotte elektrische
apparaten, etc. Deze levert u in op de milieustraat of kunt u
laten ophalen. Zie inzameldata op de voorzijde.
Hout, puin, gips, dakleer, vensterglas etc. ook kleine
hoeveelheden. Deze levert u in op de milieustraat.

Glazen theekopjes, drinkglazen, kruiken, vazen,
ovenschalen. Deze hebben een ander smeltpunt en
verstoren het recyclingproces.

Wilt u asbest(gelijkend materiaal) verwijderen dan bent u
verplicht contact op te nemen met de gemeente voordat u
begint. Kijk op www.omgevingsvergunning.nl en check of
u kunt volstaan met een sloopmelding of dat u een
omgevingsvergunning moet aanvragen.

Nat of sterk vervuild materiaal (bijvoorbeeld met verf).

Wilt u meer weten?

Hergebruik
Milieustraat
Adres:

Per 1 januari 2019 pinnen op onze milieustraten
Morsestraat 4, Franeker

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag:
Zaterdag:

Bel tijdens kantooruren met SYP(Service Ynformaasje Punt), hét antwoord
voor al uw vragen over afval: 0900 210 0 215. Of raadpleeg de gemeentegids of www.harlingen.nl voor meer informatie.

09.00 - 16.30 uur
09.00 - 13.00 uur

Andere belangrijke informatie

Kringloopwinkel
Goederen geschikt voor hergebruik kunnen ook worden afgegeven bij de
Kringloopwinkels van Estafette. Estafette kan ook goederen bij u ophalen.
Bel voor een afspraak: (058) 234 76 00. Website: www.estafettekringloop.nl

De Bio- of Sortibak moet voor 7 uur aan de weg staan en aan het eind van
de dag weer worden weggehaald. Vermissing van uw Bio- of Sortibak of
problemen met de chip kunt u melden bij SYP. De Bio- en/of Sortibak,
afvalkalender en andere ter beschikking gestelde middelen horen bij de
woning.

Kringloopwinkel Harlingen
Adres:
Industrieweg 12, Harlingen
Telefoon:
(0517) 41 90 75

Halen grof vuil
Particulieren mogen na aanmelding via SYP, 6 keer per jaar, maximaal 1 m3,
laten ophalen door Omrin. Is het meer dan 1m3 dan worden onderstaande
tarieven gehanteerd:

Kringloopwinkel Franeker
Adres:
Zuidelijke Industrieweg 1A, Franeker
Telefoon:
(0517) 38 22 09

Haaltarief (1 m3 is gratis)
Grof tuinafval
Grof huishoudelijk afval

Openingstijden Harlingen/Franeker
Maandag t/m zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

Aan de informatie op deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Zie
voor de actuele informatie op www.omrin.nl

€ 15,00 incl. BTW
€ 25,00 incl. BTW

Tarieven milieustraat Franeker
Slagboomtarief per bezoek
Personenauto of kleiner vervoer
Personenauto met laadvloer of aanhanger tot 2,5 meter
Personenauto met laadvloer of aanhanger van 2,5 tot 3 meter
Personenauto met laadvloer of aanhanger vanaf 3 meter
Autoband zonder velg (max. 5 stuks)
Autoband met velg
Olie meer dan 5 liter
Bedrijven poorttarief
Per ton excl. btw
Bedrijfsafval & bouw- en sloopafval
€ 130,00
Schoonpuin
€
20,00
Snoeiafval
€
65,00

Grof
Huishoudelijk afval
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
€ 4,50
€ 0,12/ltr.

Grof
tuinafval
gratis
gratis
gratis
gratis

Bouw- en
sloopafval
€
5,00
€ 12,00
€ 20,00
€ 35,00

Zwarte
grond (schoon)
zie noot 4
zie noot 4
zie noot 4
zie noot 4

Een personenauto met weggeklapte achterbank wordt beschouwd als een laadvloer tot 2,5 meter.
Voor gemengde vrachten geldt het tarief voor bouw- en sloopafval.
Huishoudelijk restafval en groente- en fruitafval wordt niet geaccepteerd.
Er kan maximaal 1m3 zwarte grond (schoon) gratis worden aangeboden.
Grotere hoeveelheden worden niet geaccepteerd.
Het tarief wordt bepaald op basis van volume. Aard en volume van aangeboden afvalstoffen wordt
bepaald door acceptatiemedewerker.
1.
2.
3.
4.

