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Afvalinzameling 2023 
Per 1 januari 2023 verandert er een aantal zaken bij de afvalinzameling. U kunt vanaf 1 januari 

contact opnemen met PreZero over kapotte minicontainers en niet geleegde containers.  

PreZero is te bereiken op 0800 - 405 05 00. 

Korting 2023
Laagbouw: aantal keer aanbieden 
minicontainer restafval per jaar.*

Hoogbouw: aantal keer openen 
ondergrondse container.*

Geen korting 10 of meer keer 22 of meer keer

Korting € 20,04 5 tot en met 9 keer 13 tot en met 21 keer

Korting € 40,08 3 tot en met 5 keer 6 tot en met 12 keer

Korting € 60,- Tot en met 2 keer Tot en met 5 keer

GROENTE-, 
FRUIT- TUINAFVAL 
EN ETENSRESTEN

(GFT-E)

PLASTIC, BLIK 
EN DRINKPAKKEN 

(PBD)

RESTAFVAL

Restafval wordt 1 keer per 3 weken opgehaald
Vanaf 1 januari wordt het restafval 1 keer per 3 weken ingezameld. Op deze manier werkt de gemeente, 

samen met de inwoners, aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval. 

Zomerinzameling GFT-E
Het GFT-E voor laagbouw wordt het hele jaar door 1 keer per 2 weken opgehaald. De extra inzameling van 

GFT-E in de zomermaanden stopt. 

Toegangspas milieustraat
Sinds 2022 is de milieustraat afgesloten met een slagboom. Daarom is voor toegang een toegangspas 

nodig. Zonder deze pas gaat de slagboom niet open en kunt u de milieustraat niet op. Hiermee 

voorkomen we onder andere dat bedrijven of bewoners van andere gemeenten hun afval naar de 

milieustraat brengen. Als u geen toegangspas heeft kunt u deze tot 1 januari aanvragen bij de gemeente. 

Vanaf 1 januari kan dat bij PreZero. De toegangspas voor de milieustraat en de afvalpas (voor het openen 

van ondergrondse containers) zijn twee verschillende passen!

Tarief afvalstoffenheffing
Het tarief wat u betaalt aan afvalstoffenheffing wijzigt jaarlijks. Op 15 december besluit de gemeenteraad 

over het definitieve tarief voor afvalinzameling in 2023.

Neem voor vragen contact op met
PreZero - inzamelwijzer.prezero.nl

 ● Aanvragen minicontainer, afvalpas of milieupas

 ● Melding niet geleegde minicontainer

 ● Melding niet geleegde ondergrondse container

 ● Klachten over de inzameling

 ● Vragen over het inzamelschema

Afvalkalender  in nieuwe app (beschikbaar vanaf 24 december)

Vanaf 1 januari gebruikt u een andere app voor informatie over het ophalen 

van uw afval, namelijk de inzamelwijzer van PreZero. In deze app vindt u de 

afvalkalender en de afvalwijzer. U kunt het omwisselen of aanvragen van de 

afvalpas regelen of een niet geleegde (mini)container melden. Download de 

nieuwe app door de QR code te scannen. 

Wat verandert er voor u?

Fixi - www.fixi.nl

 ● Bijplaatsingen ondergrondse container

 ● Storing ondergrondse container

Gemeente - www.teylingen.nl/afval

 ● Ophalen grofvuil (tegen betaling) 

 ● Vragen over afvalbeleid

1 keer per  
2 weken

1 keer per 
 2 weken

1 keer per 
3 weken

Contact PreZero
Via de App: PreZero inzamelwijzer 
Telefonisch: 0800 405 05 00 

Website: inzamelwijzer.prezero.nl

Scan mij!

*Afhankelijk van besluitvorming in de raad van 15 december


