
Handleiding  
Afvalpas

Leg de afvalpas op de paslezer.

Open de inwerptrommel. Houd de klep vast tot 
deze helemaal geopend is.

Je hoort een ‘klik’.

Leg je vuilniszak in de opening en sluit de klep.  
Houd de klep vast tot deze helemaal gesloten is.

1

3

2

4



Meer informatie en actuele openingstijden 
vind je op spaarnelanden.nl

Restafval 
Voor het aanbieden van restafval kun 
je gebruik maken van de ondergrondse 
 container. Je afvalpas geeft je toegang tot 
de container op de toegewezen locatie.

Container vol/storing? 
Gaat de container niet open? Neem dan 
contact op met Spaarnelanden. Zet geen 
afval naast de container. Je riskeert hiermee 
een boete.

Verlies, beschadiging of  
diefstal 
Bij verlies, schade of diefstal kun je een 
nieuwe pas aanvragen bij Spaarnelanden. 
De kosten voor een nieuwe afvalpas zijn 
dan voor eigen rekening. De oude afvalpas 
wordt automatisch gedeactiveerd nadat je 
een nieuwe hebt aangevraagd. 

Eigendom afvalpas 
De afvalpas is eigendom van Spaarnelanden 
en hoort bij de woning. Laat bij verhuizing 
de afvalpas en deze handleiding in de 
 woning achter voor de nieuwe bewoner(s).

Afval bij of naast de container 
Spaarnelanden houdt de omgeving van 
de containers in de gaten. Mocht het 
toch gebeuren dat er afval naast of bij de 
containers is geplaatst, meld het dan bij 
Spaarnelanden. Het wordt dan zo snel 
 mogelijk weggehaald.

Grof huishoudelijk afval
Grof huishoudelijk afval kun je brengen 
naar het Milieuplein aan de Ir. Lelyweg 51 
in Haarlem. Inwoners uit Zandvoort kunnen 
grof  huishoudelijk afval brengen naar de 
 milieustraten in Haarlem, Bloemendaal en 
Heemstede. Of maak een afspraak om het 
grof huishoudelijk afval op te laten halen 
via onze website.

Wel

Restafval verpakt in een gesloten zak 
mag in de ondergrondse container. 
Bind de zak dicht om te voorkomen dat 
de inwerptrommel vies wordt. 

Niet

Klein chemisch afval, plastic, papier & 
karton, glas, textiel, losse vloeistoffen, 
grof afval, bouw- en sloopafval mogen 
niet in de ondergrondse container.

Maak geen gaatje in de 
afvalpas en buig de pas 
niet. De afvalpas wordt 
dan onbruikbaar.


