
Waar kan Irado 
mijn container 
plaatsen?

•  U kunt uw container op de rem met 
gesloten deksel op de afgesproken 
plaats aan een doorgaande weg, 
bereikbaar voor vrachtwagens 
aanbieden voor 8:00 uur op dag 
van lediging.  

•  Is uw adres tijdelijk onbereikbaar? 
Meld het aan ons, we zoeken dan 
samen met u naar een passende 
oplossing. 

•  Zorgt u ervoor dat uw container 
is gevuld aan de hand van de 
acceptatievoorwaarden. Zie ook 
www.irado.nl/zakelijk  Deponeer 
in elk geval nooit hete stoffen, 
gevaarlijk afval of batterijen in  
uw rolcontainer.  

•  Irado leegt uw container tussen 
8:00 uur - 17:00 uur op de 
afgesproken dag  
(In winkelcentra op maandag 
tussen 11:00 uur – 17:00 uur)

•  Na het legen laat Irado uw 
container met gesloten deksel 
voor u achter op de rem. Bij 
extreem weer kunt u uw container 
in sommige gevallen liggend 
aantreffen zodat deze niet kan 
wegwaaien. 

•  Meenemen van extra afval of  
een extra keer inzamelen  
regelt u makkelijk via  
www.irado.nl/zakelijk  

•  Is uw container stuk?  
U meldt het makkelijk via  
www.irado.nl/zakelijk. Bij  
normaal gebruik zorgen wij 
kosteloos voor een oplossing.  

•  Bent u een keer vergeten om  
uw container aan te bieden?  
Geen punt, meld het via  
www.irado.nl/zakelijk en  
Irado regelt dat uw afval  
alsnog wordt ingezameld.   

Meer informatie?

Heeft u vragen over uw bedrijfsafval, 
of wilt u advies hierover? Neem dan 
contact op met onze klantenservice. 
Wij zijn op werkdagen bereikbaar 
van 8:30- 16:00 via e-mail 
klantrelaties@irado.nl of telefonisch 
via 010 – 631 50 60. 

Op onze diensten  zijn de  
algemene voorwaarden  van Irado 
van toepassing.

Inzamelen van 
uw reststromen  

met rolcontainers

Bij uw bedrijf, school of instelling is een rolcontainer geplaatst. 
Onderstaande richtlijnen helpen u en ons bij het veilig en snel 
plaatsen, beladen en inzamelen van uw rolcontainers.
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