Tarieven afval 2020
Vastrecht
Omschrijving

Voor wie?

Bedrag

Vastrecht

Alle inwoners van Waalwijk (behalve

€116.30

inwoners die gebruik maken van een
1.100 liter container)
Vastrecht bij gemeenschappelijke

Huishoudens met één persoon die

1.100 liter container

gebruiken maken van een

€95,55

gemeenschappelijke 1.100 liter
container
Huishoudens met twee personen die

€134,15

gebruiken maken van een
gemeenschappelijke 1.100 liter
container
Huishoudens met drie of meer personen

€153,90

die gebruiken maken van een
gemeenschappelijke 1.100 liter
container

Variabel tarief
Omschrijving

Uitleg

Bedrag

Variabel tarief aanbieden restafval -

Per lediging van de grijze minicontainer

€1,50

minicontainers

voor restafval
Per kg restafval in de grijze

€0,20

minicontainer
Variabel tarief aanbieden restafval –

Per opening van een ondergrondse

ondergrondse containers

container

Variabel tarief aanbieden GFT-afval

Per lediging van de groene

€1,00
€1,50

minicontainer voor GFT-afval
Per kg GFT-afval in de groene
minicontainer

€0,05

Overige kosten
Omschrijving

Uitleg

Bedrag

Omwisselen restafvalcontainer

Van een kleine grijze minicontainer naar

€28,75

een grote (kosten per wissel)
Extra grijze minicontainer voor grote

Kosten per jaar, ook hier betalen per

€57,20

gezinnen

lediging en kg

Vervanging afvalpas

Als pas kapot is of verloren

€27,05

Slot op container

Plaatsen of vervangen van slot

€31,80

Sleutel 1.100 liter container

Eenmalige kosten voor ontvangen van

€31,80

een sleutel
Vertrekken PMD-zakken

Per rol van 10 stuks

Gratis

Verstrekken luierzakken

Per rol van 10 stuks

Gratis

Omschrijving

Uitleg

Bedrag

Metaal, papier, PMD-afval, asbest,

x

Gratis

Milieustraat Waalwijk

witgoed, bruingoed, KCA, harde
kunststoffen, (vlak)glas, textiel,
snoeihout, bladafval en grasmaaisel
Banden personenauto’s zonder velg

Maximaal 4 stuks

Restafval, hout, puin en GFT-afval

Minimum van € 1,00

Gratis
€ 0,20

Banden personenauto’s met velg

Per band

€ 6,20

Grote banden

Per band

Administratiekosten factuur

Als u uw pinpas bent vergeten, en niet

per kg

dezelfde dag kunt terugkomen om te

€ 25,05
€10,20

betalen, ontvangt u een factuur.

Milieustraat Sprang-Capelle
Omschrijving

Uitleg

Bedrag

Snoeihout, papier, verpakkingsglas

x

Gratis

Omschrijving

Uitleg

Bedrag

Ophalen grofvuil (per keer)

Voor de eerste halve kubieke meter

€28,65

Per volgende halve kubieke meter

€14,45

en schone grond

Ophalen grofvuil
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