Terreinregels voor de bezoekers van milieustraat Damwâld
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op de gehele milieustraat geldt een rookverbod.
Bij elk bezoek meldt u zich met uw afval bij de terreinbeheerder.
Bij het vaststellen van het tarief wordt rekening gehouden met de grootte van uw
vervoermiddel, de mate van belading en het soort afval.
De terreinbeheerder rekent met u af. Over de vaststelling van de hoogte van het tarief is
geen discussie mogelijk.
Bij voorkeur met pin betalen. Na betaling ontvangt u een bon met vermelding van het
bedrag.
Op verzoek van de beheerder(s) van de milieustraat dient u met een geldig
legitimatiebewijs te kunnen aantonen in welke gemeente u woont.
Toegang tot de milieustraat is op eigen risico. De milieustraat/Omrin is niet aansprakelijk
voor eventuele schade aan uw materieel of vervoermiddel.
Het afval moet zoveel mogelijk gescheiden worden.
Het afval mag alleen in de daarvoor bestemde containers worden gedeponeerd, of anders
uitsluitend op aanwijzing van de beheerders.
Bezoekers dienen zelf handmatig hun afval in de containers te deponeren. De medewerkers
van de milieustraat mogen vanuit bescherming door de Arbowetgeving niet fysiek helpen.
Aanhangwagens mogen niet worden gekiept of worden losgekoppeld om ze kiepend te
lossen.
Vanwege de veiligheid moeten kinderen tot en met 12 jaar en huisdieren in de auto blijven.
Het hekwerk tegen valgevaar op de milieustraat is aangebracht voor de veiligheid van alle
aanwezigen. Om onveilige situaties te voorkomen, is het dan ook niet toegestaan om bij het
lossen op of in een voertuig, aanhangwagen of laadklep te klimmen.
Het is niet toegestaan om goederen of afvalstoffen van de milieustraat mee te nemen, of op
de milieustraat goederen of afvalstoffen met andere bezoekers uit te wisselen. Bij diefstal
wordt aangifte gedaan bij de politie.
Aanwijzingen van de medewerkers van de milieustraat moeten zonder discussie worden
opgevolgd.
Afval van bedrijven, instellingen, verenigingen etc. wordt niet geaccepteerd.
Grof huishoudelijk afval dat met een bedrijfsvoertuig wordt gebracht mag geen relatie
hebben met de aard van het bedrijf, ongeacht de herkomst van het afval.
Grof huishoudelijk afval moet worden gebracht met een personenauto met (eventueel)
aanhanger (B of BE rijbewijs).
Vrachtauto’s en landbouwvoertuigen worden niet toegelaten.

