
•  Gooi uw afval uitsluitend in gesloten 

(vuilnis)zakken in de container.

•  Zorg dat de (vuilnis)zakken niet te groot 

zijn, anders passen deze niet in de 

inwerptrommel. 

•  Zet geen afval naast de ondergrondse 

containers.

Goed om te weten
Waarom een toegangspas?
Beveiligde ondergrondse restafvalcontainers kunnen 
alleen nog maar gebruikt worden waarvoor ze bedoeld 
zijn: restafval. De ondergrondse container gaat alleen nog 
open met een toegangspas. En, het beveiligingssysteem 
registreert wanneer de container vol is, zodat Irado deze 
op tijd kan legen. 

Storing. Wat nu?
Lukt het niet om uw restafval in de container te gooien, 
omdat de toegangspas niet werkt of omdat de container 
vol is? Bel meteen Irado Klantenservice: 010 - 262 1000. 
Zet uw restafval nooit naast de container! Dit geeft 
overlast en is een bron voor ongedierte. Bovendien 
riskeert u een boete. 

Toegangspas kwijt of beschadigd?
Bent u de toegangspas kwijt of is deze beschadigd? 
Meld dit meteen bij Irado Klantenservice: telefoon 

010-262 1000. De oude pas wordt geblokkeerd en er 
wordt een nieuwe pas voor u aangemaakt. Hiervoor 
kunnen kosten in rekening worden gebracht. 
Let op! De pas is kwetsbaar. Dus niet buigen of gaatjes 
maken in pas(houder)! 

Gaat u verhuizen?
Als u gaat verhuizen laat u de toegangspas, handleiding, 
keycord en pashouder achter. Deze materialen zijn geen 
persoonlijk eigendom maar horen bij het huisadres. 

Wat mag wel in de ondergrondse container?
In de container mag al het restafval dat overblijft nadat 
u het gescheiden hebt van: groente-, fruit-, tuinafval en 
etensresten (gft/gfe), papier, klein chemisch afval, glas 
en textiel. 

Wat mag niet in de ondergrondse container?
De container is niet bedoeld voor: gft en etensresten, 
pmd, chemisch afval (kca), papier en karton, glas, 
textiel, vloeistof en grofvuil. Brengt u deze naar de 
dichtstbijzijnde Afval Apart Punt of in de eigen kliko aan 
huis. Kca en grofvuil kunt u kwijt bij de milieustraat, 
Fokkerstraat 550. Voor het ophalen van kca en grofvuil 
kunt ook u een afspraak maken met Irado, telefoon 
010-262 1000 of kijk op onze website of Irado-app. 

Samen houden 
we Schiedam 

schoon!

Gemeente Schiedam en Irado 

werken samen aan een schone, 

leefbare stad. Onder meer door te 

zorgen voor goede afvalinzameling. 

En daar kunt u ons bij helpen! 

www.irado.nl
010-262  1000



Handleiding gebruik 
ondergrondse 

restafvalcontainer

www.irado.nl
010-262  1000

Zo ziet het bedieningspaneel eruit:
Het bedieningspaneel van de ondergrondse 
restafvalcontainer heeft een:

Zo werkt het:

Let op! Heeft u meer zakken? Volg per zak stap 1 t/m 3.

Op de achterkant van deze handleiding leest u meer over het gebruik van de beveiligde ondergrondse 

restafvalcontainer. En vindt u een paar handige tips! 
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Houd de toegangspas 
tegen de paslezer.

Open de trommel en 
plaats uw vuilniszak 
zoals u gewend bent.

Doe de trommel 
helemaal dicht.

1. Paslezer

2. Display 

3. Toegangspas


