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Groente-, fruit- en tuinafval en
etensresten

 

Wat wel
Het ‘natuurlijke’ afval zoals:

schillen en resten van groente, fruit en aardappelen
resten van gekookt eten
vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en
botjes)
pinda- en notendoppen
eierschalen
theezakjes, koffiepads en filters met koffiedik
brood en kaaskorsten (zonder plastic)
onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren
snijbloemen en kamerplanten
mest van kleine huisdieren zoals konijn en hamster

Wat niet

grond (is grof tuinafval)
graszoden (is grof tuinafval)
mest van hobbydieren zoals paarden en duiven 
plantenpotten (hard kunststof)
plastic of ander niet afbreekbaar afval (naar het ABS)

Luiers
In uw gemeente mogen wegwerpluiers van baby's en
kleine kinderen bij het gft-afval. Incontinentiemateriaal,
maandverband, billendoekjes e.d. vallen hier niet onder en

horen bij het restafval.

Hoe?
U kunt het gft-afval kwijt in de gft-bak. Woont u in een
appartement, dan kunt u de gft-keukenemmer gebruiken.
Deze kunt u ledigen in de (ondergrondse)
gft-verzamelcontainer. Bij nieuwbouwappartementen
worden geen gft-bakken meer geplaatst. De dagen
waarop de gft-bak wordt geleegd vindt u op
inzamelschema hiernaast.

Snoeiafval
Klein snoeiafval kan samen met het gft-afval worden
aangeboden. Voor grof snoeiafval (dat niet in de groene
minicontainer of verzamelcontainer past) gelden andere
regels. Dit afval kunt u aanbieden op het
afvalbrengstation. U kunt dit afval ook laten ophalen. De
eerste 2 m³ per jaar zijn gratis, daarna betaald u € 25,- per
m³. U kunt voor maken van een afspraak contact opnemen
met onze klantenservice via telefoonnummer 0800 - 0700
(gratis).

Tips

Heeft u een kleine gft-bak en wilt u graag een
grotere? Neem contact op met de klantenservice via
0800-0700 en vraag naar de mogelijkheden.
Gooi bij warm weer het gft zo droog mogelijk in de
afvalbak. Is dit niet mogelijk, verpak het dan in een
composteerbaar zakje(biozakje). U voorkomt hiermee
stankoverlast en overlast van maden.
Ook bij vorst voorkomt u met een biozakje dat het
gft-afval in de bak vast vriest.

Oud papier & karton

 

Wat wel

  eierdozen, wc- en keukenrollen

cadeaupapier, wenskaarten

klein papier zoals kassabonnen, post-its, notities,
boodschappenlijstjes, papiersnippers

oude kranten en tijdschriften

  reclamefolders (zonder de plasticverpakking)

papieren zakken en draagtassen

telefoongidsen

kapotte lees- en stripboeken

fax- en kopieerpapier

enveloppen, ook met venster (zonder noppenfolie)
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schrijf- en tekenpapier

kartonnen dozen, ook van diepvriesproducten en bier

kartonnen en papieren verpakkingen van hagelslag,
ontbijtgranen, thee, rijst, koek

Kartonnen wikkels van maaltijdsalades en desserts 

Kartonnen verpakking van mascara, crème, parfum,
medicijnen 

  Wat niet

Behang en vinyl (zie grofvuil)
melk- en sappakken (zie plastic afval)
geplastificeerd papier, sanitair papier (bijvoorbeeld
papieren zakdoekjes, toiletpapier, keukenrol en luiers) (zie
restafval)
verontreinigd papier (zoals pizzadozen,
diepvriesverpakkingen en gebruikte koffiefilters) (zie
restafval)

Hoe?
Het oud papier wordt opgehaald door verenigingen. De
inzameldata vindt u op inzamelschema hiernaast. U kunt het
oud papier ook wegbrengen naar het afvalbrengstation,
kringloopwinkel Het GOED of de papiercontainer aan de
Vaartweg 71.

Tips

U kunt minder papier gebruiken door "nee" te zeggen
tegen ongewenste folders en drukwerk. Het terugdringen
van het papierverbruik is eenvoudig door een ja/nee- of

nee/nee-sticker op de brievenbus te plakken. Deze sticker
is gratis af te halen bij het gemeentehuis, of telefonisch te
bestellen via 0900 202 50 95 (25 cent p/m)
Bekijk de reclamefolders
digitaal op http://www.reclamefolder.nl/

Plastic, blik en lege pakken

We hebben elke week een vuilniszak vol plastic
verpakkingen, lege pakken sap en zuivel en blik. Er kunnen
broodtrommels en pannen van worden gemaakt. Daarom
houden wij het apart. Er is een wereld te winnen met
plastic, pak en blik. Laten we daar samen voor zorgen. 

Wat mag er bij plastic, blik en pak?

Plastic (leeg verpakkingsafval)

Flessen van frisdrank, water, melk, azijn, etc.
Knijpflessen van sauzen, olie etc.
Flacons van wasmiddelen, shampoo en zeep
Bekers van yoghurt, vla en ijs
Bakjes van patat, salade, groente en fruit
Kuipjes van boter, saus, smeerkaas
Verpakkingen van kaas, vlees en vis
Verpakkingen van bijv. tandenborstels, schroefjes en
speelgoed (blisters)
Tubes van gel, bodylotion en tandpasta
Folies van tijdschriften en reclamefolders
Zakken van pasta, rijst, brood, snoepgoed, etc.
Plastic tasjes en zakjes
Plantenpotjes

Blik (leeg verpakkingsafval)

Drankblikjes
Bierdopjes
Stalen siroopflessen
Conservenblikken
Aluminiumfolie en -schalen
Waxinelichtcupjes

Pak (leeg platgevouwen met gesloten dop)

Pakken van vruchtensappen, water en wijn
Pakken van melk, vla en yoghurt
Pakken van soep en pastasaus

../afvalstroom.php?id=fae0e168abe94a881ee378e1ddd5be70
../afvalstroom.php?id=66f4bd33865be60a0b0668485fd3e0ce
../afvalstroom.php?id=ee77b91da50ba360445eebbe541c9581
../afvalstroom.php?id=ee77b91da50ba360445eebbe541c9581
../afvalstroom.php?id=ee77b91da50ba360445eebbe541c9581
../afvalstroom.php?id=ee77b91da50ba360445eebbe541c9581
http://www.hetgoed.nl/Vestigingen/Lelystad.aspx
http://www.reclamefolder.nl/
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Hoe?

U mag uw plastic verpakkingsmateriaal en lege
pakken in elke willekeurig plastic zak verzamelen.
U kunt uw plastic verpakkingsafval en lege
pakken brengen naar een van de verzamelcontainers
bij u in de buurt.

Tips voor plastic, blik en pak:

Vouw uw lege pakken plat en draai de dop er weer
op
Maak kleine en grote plasticflessen klein door er
zoveel mogelijk lucht uit te drukken en de dop er op
te doen
Vouw de deksel van conservenblikken naar binnen
Maak drankblikjes klein en maak een prop van het
gebruikte aluminiumfolie
Laat lege pakken en blikjes leeg voor een optimale
sortering van plastic, blik en pakken

Restafval

 

Wat wel  

Restafval is al het afval dat niet gescheiden kan worden
ingezameld voor hergebruik bijvoorbeeld:

Chipskokers
Chipszakken
Pakken van babyvoeding
Medicijnenblisters
Koffieverpakkingen
Kauwgom
Pizzadozen met etensresten of vet
Nat en/of vies papier en karton, zoals bakpapier
Gebruikte zakdoekjes, tissues, keukenpapier
Luiers, maandverband, tampons en
incontinentiemateriaal
Scheermesjes
Spuitbussen (slagroom, haarlak, deodorant)
Stofzuigerzakken en inhoud
Vogelkooizand
Kattenbakkorrels zonder keurmerk
Hydrokorrels
Enveloppen met plastic bubbeltjes
Geplastificeerd papier en karton en foto’s
Ordners, opbergmappen en ringbanden
Kurken
Vulmateriaal van kussen en knuffels
As uit asbak, haard en barbecue

Wat niet 

puin, stenen (zie bouwafval)
asbest (zie bouwafval)
klein chemisch afval (zie kca)
grote stukken vloerbedekking, plastic of hout (zie
grofvuil)

Kijk ook eens op www.afvalscheidingswijzer.nl 

Hoe?
Restafval kunt u aanbieden in de grijze minicontainer.
Woont u in een flat of appartement, dan kunt u gebruik
maken van een (ondergrondse) verzamelcontainer. U kunt
met uw milieupas uw afval dan te allen tijde kwijt.

Op het inzamelschema hiernaast ziet u de data waarop uw
minicontainer wordt geleegd.

De minicontainer moet op de inzameldag om 07.30 uur
aan de weg worden aangeboden.

Meer informatie over het aanbieden van uw
minicontainer vindt u hier.

 

../afvalstroom.php?id=e4fe453ef1233bab236568d32b4f93a2
../afvalstroom.php?id=e4fe453ef1233bab236568d32b4f93a2
../afvalstroom.php?id=8d8f3cf62997ad5b69adfb85c3fe90d4
../afvalstroom.php?id=fae0e168abe94a881ee378e1ddd5be70
../afvalstroom.php?id=fae0e168abe94a881ee378e1ddd5be70
http://www.afvalscheidingswijzer.nl
http://www.hvcnieuws.nl/nieuws/hoe-biedt-u-uw-minicontainer-aan-voor-inzameling/
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Bouw- en sloopafval

 

Wat wel
Al het afval dat vrijkomt bij een (ver)bouwing, renovatie of
sloop, valt onder het bouw- en sloopafval. Zoals:

puin, steen en beton
isolatiemateriaal
vensterglas
grote stukken hout
zand en graszoden
asbest (zie extra informatie hieronder)

Wat niet

Meubilair
huisraad en vloerbedekking
overig grof huishoudelijk afval. (zie grofvuil
of kringloopwinkels)

Asbest
Asbest valt ook onder bouw- en sloopafval. Omdat dit
afval gevaar kan opleveren voor de gezondheid, moet u
hier uiterst voorzichtig mee omgaan. Verklein of verbreek
asbest nooit! Asbest zit o.a. in:
gevels, dakbeschot, golfplaten, in en om
schoorstenen of cv-installaties en
kachelafdichting, bloembakken, vloerzeil,
oude strijkplanken en warmhoudplaatjes.
Kijkt u voor meer informatie over asbest in
en om de woning in de asbestwegwijzer.

Twijfelt u of uw spullen asbest bevatten, behandel dit dan net
als asbest. HVC behandelt asbestgelijkend materiaal altijd als
asbest.

Hoe?
Kleine hoeveelheden kunt u wegbrengen naar het
afvalbrengstation. U dient de verschillende stromen
gesorteerd aan te leveren. 

Asbest
U dient asbest altijd dubbel in te pakken in stevig plastic.
Wat houdt dubbel verpakken precies in:

verpak het asbest in één laag doorzichtig plastic van
minimaal 0,2 mm dik
omwikkel deze laag met tape
herhaal bovenstaande handelingen

Asbest wordt niet opgehaald en mag nooit in de
minicontainer aangeboden worden. U kunt het asbest
wegbrengen naar het afvalbengstation.

Let op: alle schade ontstaan door het niet juist aanbieden
van asbesthoudende materialen worden door HVC op u
verhaald. 

Elektrische apparaten

 

Wat?
Onder elektrische apparaten verstaan we alle
huishoudelijke apparaten, groot of klein, die werken op
batterijen, stroom of gas. Van fornuis tot tv, van transistor
tot MP3-speler en van koelkast tot elektrische
tandenborstel.

Hoe?
Elektrische apparaten mogen niet in de
grijze minicontainer of (ondergrondse)
afvalcontainer worden gedaan. U kunt bij
de aankoop van een nieuw apparaat het
oude gratis achterlaten bij de winkelier.
Een kapot apparaat kan worden
achtergelaten bij de reparateur. Ook kunt
u uw elektrische apparaten brengen
naar het afvalbrengstation bij u in de buurt.
 
Tip!
Werkt het apparaat nog? Breng het dan naar de
kringloopwinkel bij u in de buurt.

Kijk ook eens op www.afvalscheidingswijzer.nl

Ophaaldienst
Verder kunt u het apparaat wegbrengen naar
kringloopwinkel Het GOED. Voor het ophalen van spullen
kunt u een afspraak maken met Het GOED Lelystad,
(0320) 28 01 23. In overleg haalt Het GOED Lelystad ook

../afvalstroom.php?id=fae0e168abe94a881ee378e1ddd5be70
../locatie.php?id=44179c9461cccdab179c0cdb86db6454
http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest-0/asbestwegwijzer/
../locatie.php?id=ac58249818821ac7fb4a532be6f98cd7
../locatie.php?id=44179c9461cccdab179c0cdb86db6454
../locatie.php?id=44179c9461cccdab179c0cdb86db6454
http://www.afvalscheidingswijzer.nl
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complete inboedels op.

U kunt het apparaat ook zelf wegbrengen naar een
wijkpost van wijkgericht werken. De medewerkers van het
afvalbrengstation staan klaar om elektrische apparaten die
niet meer geschikt zijn voor hergebruik in ontvangst te
nemen. 

Glas

 

Wat wel
Al het glas waar geen statiegeld op zit:

eenmalige glasverpakkingen (flessen en potten)
waarin dranken, eten, cosmetica en medicijnen
hebben gezeten
'klein glas' zoals potjes van babyvoeding,
deodorantrollers, kruidenpotjes, sambalpotjes en
parfumflesjes

Glas is 100% recyclebaar en daarom is het belangrijk dat u
het gescheiden van het overige afval aanbied op de
daarvoor bestemde locaties. 

Wat niet

Gebroken ruiten of spiegels (mogen naar het
afvalbrengstation)
glazen ovenschalen of ander hittebestendig glas (zie
restafval)
gloei- of spaarlampen (zie kca)
tl-buizen (zie kca)
kristal (glasservies) (zie restafval)
porselein of aardewerk (zie restafval)

Kijk ook eens op www.afvalscheidingswijzer.nl

Hoe?
Glas kunt u gooien in de glasbakken bij uw

winkelcentrum of op het afvalbrengstation. U kunt het
glas ook wegbrengen naar kringloopwinkel Het GOED.

Tips

Haal kurken en deksels van flessen en potten voordat
u ze in de glasbak gooit. Etiketten hoeft u er niet af te
weken.
Als u uw glas wegbrengt, kunt u dit het beste doen
tussen 08.00 en 20.00 uur. Zo hebben omwonenden
het minste last van lawaai.
Glas dat niet in de glascontainer mag, kunt u
inleveren op de afvalbrengstations.
Gooi uw gebruikte glasservies niet weg maar breng
het naar de kringloopwinkel.

../afvalstroom.php?id=ee77b91da50ba360445eebbe541c9581
../afvalstroom.php?id=ee77b91da50ba360445eebbe541c9581
../afvalstroom.php?id=8d8f3cf62997ad5b69adfb85c3fe90d4
../afvalstroom.php?id=8d8f3cf62997ad5b69adfb85c3fe90d4
../afvalstroom.php?id=ee77b91da50ba360445eebbe541c9581
../afvalstroom.php?id=ee77b91da50ba360445eebbe541c9581
http://www.afvalscheidingswijzer.nl
http://www.hetgoed.nl/default.aspx
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Grof huishoudelijk afval

 

Wat?
Grof huishoudelijk afval (grof afval) is het afval dat qua
aard, omvang of gewicht niet onder de definitie gft-
, plastic, pak en blik, oudpapier of restafval valt en daarom
niet in container aan huis of in de (ondergrondse)
container mag. Denkt u bijvoorbeeld aan een kapotte
strijkplank, oud vloerbedekking of kapot meubilair.

Wel:

huisraad (meubelen, kasten etc.)
vloerbedekking
tuinmeubilair

Niet:

afval dat vrijkomt bij sloopwerkzaamheden
autobanden
elektrische- en elektronische apparaten

Twijfelt u of iets bij het grof huishoudelijk afval hoort?
Neem dan contact op met onze klantenservice tussen 8:00
uur en 17:00 uur via telefoonnummer 0800 - 0700 (gratis).

Hoe?
Er wordt onderscheid gemaakt in herbruikbaar en niet
herbruikbaar grof huishoudelijk afval

Herbruikbaar

Is uw grof huishoudelijk afval herbruikbaar?
Denk dan eens aan een kringloopwinkel (bijvoorbeeld Het
GOED). Zo krijgt uw afval een nieuwe bestemming.
Kringloopwinkels zijn vooral blij met spullen die heel en
schoon zijn.

Nier herbruikbaar
U kunt dit afval zelf wegbrengen naar het
afvalbrengstation of laten ophalen door HVC.

Afvalbrengstation:
Uw grof huishoudelijk afval kunt u brengen naar het
afvalbrengstation. Als u het afval van te voren zo veel
mogelijk sorteert, dan kunt u sneller lossen. Komt u op
een doordeweekse dag, dan heeft u minder last van
wachttijden.

Zomeractie
Van 6 juni tot en met 11 juli is een
bezoek aan afvalbrengstation Lelystad
éxtra de moeite waard. Want dan
krijgen inwoners per bezoek 200
Lelypas-punten cadeau en zijn er
bovendien mooie prijzen te winnen.
Kijk voor meer informatie op www.lelypas.nl/actie

Laten ophalen:
Bent u niet in staat het afval naar het afvalbrengstation te
brengen? Maak dan een afspraak voor het ophalen van
het afval. Aanmelden kan op twee manieren:

Via het online formulier. U ontvangt een bevestiging
met daarin de datum waarop het afval wordt
opgehaald.
Op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur telefonisch
via  0800 - 0700. U hoort dan meteen wanneer wij uw
grof huishoudelijk afval bij u ophalen.

Zet het grof huishoudelijk afval uiterlijk om 7.30 uur op de
afgesproken plaats. Bundel het afval zo, dat het door een
persoon te tillen is. Bouw- en sloopafval (steen, beton,
glas, etc) halen wij niet op. Onder bouw- en sloopafval

vindt u meer informatie over de manier waarop u dit afval
kwijt kunt.

../afvalstroom.php?id=001ce9bf0b847080a4ec7c9c89f8992e
../afvalstroom.php?id=ee77b91da50ba360445eebbe541c9581
http://www.hetgoed.nl/default.aspx
http://www.hetgoed.nl/default.aspx
http://www.lelypas.nl/actie
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Klein chemisch afval

 

Wat?

Klein chemisch afval (kca) is huishoudelijk afval waar
chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de
gezondheid en het milieu. Het afval bevat bijvoorbeeld
lood, kwik, cadmium, chroom of organische
oplosmiddelen. Kca moet gescheiden van het gewone
huishoudelijke afval worden ingeleverd. 

Voorbeelden van kca:

Huishoudelijk:
Batterijen, energiezuinigelampen (spaar)lampen of
tl-buizen, vloeibare gootsteenontstopper, lampenolie
of petroleum bestrijdingsmiddelen en insecticiden
Medicijnkast:
Medicijnen (deze kunt u ook inleveren bij de
apotheek), injectienaalden en kwikthermometers 
Hobby:
Fotofixeer, foto-ontwikkelaar, etsvloeistoffen zoals
salpeterzuur, zwavelzuur en zoutzuur
Doe-het-zelf:
Verf, lak, beits en bijbehorende oplos- en
reinigingsmiddelen en kwikschakelaars zoals
niet-digitale verwarmingsthermostaten
Let op: lege verfblikken, lege flessen van
bijvoorbeeld wasbenzine of lege spuitbussen worden
niet apart ingezameld en mag u bij het restafval
gooien
Vervoer:

Accu's, benzine, olie(filters), koelvloeistof

Kijk ook eens op www.afvalscheidingswijzer.nl 

Hoe?
Batterijen kunt u kwijt in de daarvoor bestemde zuilen in de
supermarkt. U kunt het klein chemisch afval tevens inleveren bij
de winkel waar u het heeft gekocht. Daarnaast kunt u het
wegbrengen naar het afvalbrengstation of door ons laten
ophalen.
 
Voor het maken van een afspraak kunt u met ons contact
opnemen via telefoonnummer 0800 - 0700 (gratis) of het online
meldingsformulier gebruiken.

Via tabblad locaties vindt u meer informatie over uw
afvalbrengstation.

Textiel

 

Wat wel

Kleding

Broeken
Hemden
Jassen
Jurken
Kousen
Onderkleding
Pyjama’s
Rokken
Sokken
Stopdassen
Truien
T-shirts
Vesten
Zwemkleding
Versleten en kapotte kleding 

Schoenen

Alle soorten schoenen

Beddengoed

Beddengoed
Dekens
Lakens
Kussenslopen

http://www.afvalscheidingswijzer.nl
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Tassen en accessoires

Riemen
Shawls
Tassen

Gordijnen

Gordijnen
Vitrage

Petten en hoeden

Petten
Hoeden

Huishoudelijk textiel

Handdoeken
Poetsdoeken
Servetten van textiel
Tafellakens
Theedoeken
Washandjes
Woontextiel

Knuffels

Knuffels

Wat niet

Sterk vervuild textiel (bijvoorbeeld met olie of verf) en
kleine lappen stof (kleiner dan 50 x 50 cm)

Hoe?
Textiel kunt u in zakken verpakken en aanbieden in de
ondergrondse containers die u in de buurt van elk
winkelcentrum staan. Daarnaast wordt viermaal per jaar
door een inzamelaar een actie aan huis georganiseerd.
Vooraf worden hiervoor speciale zakken aan huis uitgereikt

op elk adres in Lelystad. Deze zak wordt de week later
ingezameld. De opbrengsten van deze inzamelacties zijn
bestemd voor goede doelen.

Tips

Gooi uw textiel in een gesloten zak in de
textielcontainer.
Bundel uw schoenen per paar.
U kunt ook oude pluche knuffels kwijt in de container.
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Locaties
Afvalbrengstation

Gesloten op:

01 januari 2017 - Nieuwjaarsdag
17 april 2017 - Tweede Paasdag
27 april 2017 - Koningsdag
25 mei 2017 - Hemelvaartsdag
05 juni 2017 - Tweede Pinksterdag
25 december 2017 - Eerste Kerstdag
26 december 2017 - Tweede Kerstdag
01 januari 2018 - Nieuwjaarsdag

Buiten deze feestdagen om zijn onze afvalbrengstations
geopend volgens de aangegeven dagen en tijden rechts
op deze pagina.

Onze overige locaties en de klantenservice zijn
geopend volgens de aangegeven dagen en tijden
op het tabblad klantenservice.

Openingstijden:

Maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 16.30 uur.

Aanhanger
HVC stelt samen met 't Gilde en Van de Burgwal gratis
aanhangers beschikbaar. Deze zijn voor de duur van 3 uur
te gebruiken. 

Houdt rekening met een € 25,00 contante borgsom die
wordt gevraagd bij de verhuurlocatie. Vraag bij het
afvalbrengstation om een stempel op uw
huurovereenkomst.  

Reserveren:
Dit kan uitsluitend via ’t Gilde Aanhangwagenverhuur tel.
0320-246662 en Van de Burgwal tel. 0320-262071. 

  Met feestdagen zijn alle locaties gesloten.
Op alle overige dagen zijn wij gewoon geopend.   

Let op!

Toegang tot het afvalbrengstation is alleen mogelijk
voor inwoners van Lelystad die in het bezit zijn van
een milieupas.

De milieupas moet heel zijn en mag niet gevouwen
zijn. 
Indien de milieupas beschadigd is, kunt u tegen
betaling een nieuwe pas kopen bij HVC.
Het is niet toegestaan om naar het afvalbrengstation
te komen met landbouwvoertuigen, voertuigen
waarvoor rijbewijs C nodig is of combinaties die
zwaarder zijn dan 3.500 kg.
Asbest mag uitsluitend worden aangeboden indien
het luchtdicht en dubbel is verpakt in plastic van
minimaal 2 mm dik.

Op uw afvalbrengstation wordt gewerkt met een
milieupas. Meer informatie over de milieupas vindt u hier.

Kringloopwinkel

Samenwerking
HVC heeft met een aantal nutskringloopbedrijven
binnen haar verwerkingsgebied een
samenwerkingsverband gesloten.

Beter milieu
HVC streeft naar een zo hoog mogelijk milieurendement.
Hierbij staat hergebruik van goederen hoog op de
prioriteitenlijst. Doordat HVC en de kringloopwinkels hun
werkzaamheden op elkaar afstemmen, wordt een bijdrage
geleverd aan een beter milieu. 

Bruikbare goederen
HVC is voortdurend op zoek naar milieuverantwoorde en
innovatieve manieren om zo veel mogelijk rendement uit
afval te halen. Daarnaast  heeft HVC op de
afvalbrengstations ruimte gecreërd voor bruikbare
goederen, zodat deze niet bij het afval terechtkomen.
Verder heeft HVC de intentie uitgesproken om bij
herindeling of nieuwbouw van scheidingsdepots de
mogelijke vestiging van een kringloopwinkel in de plannen
op te nemen. Dit is inmiddels gebeurd bij het nieuwe
afvalbrengstation aan de Zeeasterweg te Lelystad.

Sociale doelstelling
HVC wil met meer kringloopbedrijven in haar
verzorgingsgebied gaan samenwerken. Voorwaarden voor
samenwerking zijn dat het kringloopbedrijf geen
winstoogmerk heeft en behalve een milieudoelstelling ook
een sociale doelstelling heeft. 

Openingstijden:

Maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 16.30 uur.

Aanhanger
HVC stelt samen met 't Gilde en Van de Burgwal gratis
aanhangers beschikbaar. Deze zijn voor de duur van 3 uur
te gebruiken. 
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Houdt rekening met een € 25,00 contante borgsom die
wordt gevraagd bij de verhuurlocatie. Vraag bij het
afvalbrengstation om een stempel op uw
huurovereenkomst.  

Reserveren:
Dit kan uitsluitend via ’t Gilde Aanhangwagenverhuur tel.
0320-246662 en Van de Burgwal tel. 0320-262071. 

  Met feestdagen zijn alle locaties gesloten.
Op alle overige dagen zijn wij gewoon geopend.   

Let op!

Toegang tot het afvalbrengstation is alleen mogelijk
voor inwoners van Lelystad die in het bezit zijn van
een milieupas.

De milieupas moet heel zijn en mag niet gevouwen
zijn. 
Indien de milieupas beschadigd is, kunt u tegen
betaling een nieuwe pas kopen bij HVC.
Het is niet toegestaan om naar het afvalbrengstation
te komen met landbouwvoertuigen, voertuigen
waarvoor rijbewijs C nodig is of combinaties die
zwaarder zijn dan 3.500 kg.
Asbest mag uitsluitend worden aangeboden indien
het luchtdicht en dubbel is verpakt in plastic van
minimaal 2 mm dik.

Op uw afvalbrengstation wordt gewerkt met een
milieupas. Meer informatie over de milieupas vindt u hier.

Klantenservice

Vragen aan onze klantenservice kunt u stellen via de
telefoon, post, social media of mail. Voor het melden van
een klacht, melding of opdracht kunt u ook het digitale
formulier rechts gebruiken.

LET OP!
Alle kantoren en afvalbrengstations zijn gesloten op: 

01 januari 2017 - Nieuwjaarsdag
17 april 2017 - Tweede Paasdag
27 april 2017 - Koningsdag
25 mei 2017 - Hemelvaartsdag
05 juni 2017 - Tweede Pinksterdag
25 december 2017 - Eerste Kerstdag
26 december 2017 - Tweede Kerstdag
01 januari 2018 - Nieuwjaarsdag

Buiten deze feestdagen om zijn onze
afvalbrengstations geopend volgens de
aangegeven dagen en tijden op het tabblad ABS
(afvalbrengstation).

Onze overige locaties en de klantenservice zijn geopend
volgens de aangegeven dagen en tijden rechts op deze
pagina.

Inlogopties

Krijgt u rechts in het scherm een postcode
inlogscherm? Geeft u dan eerst uw postcode in om
verder te gaan.
Ziet u de contactgegevens maar kloppen deze niet?
Controleert u dan uw postcode bovenin. Om te
wijzigen klikt u op de betreffende postcode. Ga
daarna terug naar het tabblad contact.Valt u iets op
aan de kalender of heeft u het idee dat er iets niet
klopt? Stuur onze klantenservice dan een mail.

Openingstijden:

Maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 16.30 uur.

Aanhanger
HVC stelt samen met 't Gilde en Van de Burgwal gratis
aanhangers beschikbaar. Deze zijn voor de duur van 3 uur
te gebruiken. 

Houdt rekening met een € 25,00 contante borgsom die
wordt gevraagd bij de verhuurlocatie. Vraag bij het
afvalbrengstation om een stempel op uw
huurovereenkomst.  

Reserveren:
Dit kan uitsluitend via ’t Gilde Aanhangwagenverhuur tel.
0320-246662 en Van de Burgwal tel. 0320-262071. 

  Met feestdagen zijn alle locaties gesloten.
Op alle overige dagen zijn wij gewoon geopend.   

Let op!

Toegang tot het afvalbrengstation is alleen mogelijk
voor inwoners van Lelystad die in het bezit zijn van
een milieupas.

De milieupas moet heel zijn en mag niet gevouwen
zijn. 
Indien de milieupas beschadigd is, kunt u tegen
betaling een nieuwe pas kopen bij HVC.
Het is niet toegestaan om naar het afvalbrengstation
te komen met landbouwvoertuigen, voertuigen
waarvoor rijbewijs C nodig is of combinaties die
zwaarder zijn dan 3.500 kg.
Asbest mag uitsluitend worden aangeboden indien
het luchtdicht en dubbel is verpakt in plastic van
minimaal 2 mm dik.

Op uw afvalbrengstation wordt gewerkt met een
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milieupas. Meer informatie over de milieupas vindt u hier.
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