Afval regelen doe je zo!
Afvalbakken aan huis
Samen gaan we voor minder afval en méér recycling! Jij toch ook? Zet jouw afvalbak voor 7.30 uur aan de weg. Ben je een afvalbak
kwijt of is er een stuk? Bel dan tijdens kantooruren het Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin: 0900 – 210 0 215.

Wat hoort waar in?
Sortibak

Biobak

Wat hoort in de Sortibak, zodat wij het
meeste kunnen hergebruiken?

Plastic

Blik

Drinkpakken

Restafval*

Papierbak

Wat hoort in de Biobak, zodat wij het
kunnen hergebruiken?

Etensresten
en groente& fruitafval

Klein
tuinafval

Mest van
knaagdieren

Wat hoort in de Papierbak, zodat wij
het kunnen hergebruiken?

Schoon en
droog papier
en karton

* Afval dat je niet apart kunt inleveren
(luiers, chips verpakkingen etc.)
Enveloppen

Kranten en
tijdschriften

Folders (zonder
plastic folie)

Tip: download de Omrin Afvalapp met handige scheidingswijzer. Zo weet je precies welk afval in welke bak hoort.

OVERIGE INFORMATIE
Kringloop
Is jouw afval wel afval? Jouw vaas, kast of boek verdient een
tweede leven! Breng hem daarom naar de Omrin Estafette
Recyclewinkel. Of bel voor een ophaal afspraak. Wat geef jij door?
Recyclewinkel stichting Omrin Estafette St. Annaparochie,
Dordtse Straat 1/Van Harenstraat 14
Openingstijden: Maandag t/m zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Recyclewinkel stichting Omrin Estafette Franeker,
Zuidelijke Industrieweg 1A
Openingstijden: Maandag t/m zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Meer informatie op: www.estafetterecyclewinkels.nl

Milieustraat
Afval is grondstof voor nieuwe producten. Breng het
daarom naar de milieustraat.
Heb je vragen? Bel dan tijdens kantooruren het Service
Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin: 0900 – 210 0 215.
Milieustraat Stiens, Seerob 23
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 13.00 – 16.30 uur,
zaterdag: 09.00 – 13.00 uur
Milieustraat Franeker, Morsestraat 4
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 16.30 uur,
zaterdag: 09.00 – 13.00 uur
Tarieven
Afval voor de milieustraat kan in sommige
gevallen geld kosten, bijvoorbeeld voor
bouw- en sloopafval, accu’s of autobanden.
Bekijk alle tarieven voor de milieustraat op
www.omrin.nl/milieustraat/overzicht

samen halen we alles eruit

www.omrin.nl

