avalex
Aan de bewoner(s) van
Hugo de Grootstraat 17 4
2613 TZ Delft

Datum

februari 2018

Onderwerp: afval en grondstoffen brengen naar

Behandeld door

Avalex klantenservice

wijkcontainers

Telefoon

0900-0507 (lokaal tarief)

Woningtype: woning zonder vrij toegankelijke tuin

Geachte heer/ mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over wat het nieuwe afvalbeleid voor u betekent. Dit nieuwe afvalbeleid is aangekondigd
in verschillende brieven van Avalex en gemeente Delft, een bewonersavond en op het digitale platform van Avalex.
Vanaf het moment dat we wijkcontainers bij u in de buurt geplaatst of gewisseld hebben, wordt voor u Het Nieuwe
Inzamelen in Hof van Delft ingevoerd.
Wat verandert er voor u?
~
Mocht u gebruik maken van kliko's, losse vuilniszakken of city bins, dan worden deze na maandag 19 februari
niet langer meer ingezameld. Mocht u over een kliko beschikken, dan halen wij deze op maandag 19 februari
op.
Afval en grondstoffen brengt u voortaan naar wijkcontainers.
Waar staan de wijkcontainers?
In Hof van Delft zijn extra wijkcontainers geplaatst, maar ook bestaande wijkcontainers verplaatst of gewisseld. Dit kan
betekenen dat een u bekende restafval- of gft-container niet meer staat waar u deze gewend bent. Door in te loggen met
uw postcode en huisnummer ziet u op www.avalex.nl/kalender waar de (nieuwe) wijkcontainers bij u in de buurt staan.
Heeft u geen internet? Dan kunt u contact opnemen op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur met onze
klantenservice via 0900-0507 (lokaal tarief). Wij helpen u graag.
Grondstoffen worden gerecycled
Als u uw afval scheidt, kunnen wij het verwerken tot nieuwe producten. Hierdoor houden we minder restafval over en
kunnen we grondstoffen recyclen! Grondstoffen zijn: papier, GFT, PMD, textiel, glas en papier. Twijfelt u of een
verpakking bij het PMD mag? Kijk dan eens op bijgevoegde flyer of op www.afvalscheidinqswijzer.nl.

Hartelijke groet,
Avalex klantenservice
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