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Uw brief van Uw kenmerk Behandeld door Datum 

  Klantenservice 13-11-2018 

Betreft Doorkiesnummer Ons kenmerk 

Container aan huis voor oud papier 010-2621000  

 

Geachte mevrouw, heer, 

 

Komende vrijdag 16 november komen we tussen 12.00 – 16.00 uur bij u langs om uw eigen container 

aan huis voor oud papier en karton aan u te overhandigen. Bent u deze dag niet thuis, dan komen we op 

woensdag 21 november tussen 13.00 – 16.00 uur opnieuw bij u langs om de container af te geven.  

 

Papiercontainer 

De grijze container met blauwe deksel gebruikt u voor het scheiden van uw oud papier en karton. Van 

oud papier en karton wordt nieuw papier gemaakt. Van hergebruikt papier worden onder meer 

reclamefolders, schrijfpapier, kranten, verpakkingen en toiletpapier gemaakt.  

 

De papiercontainer wordt 1x per maand altijd op de derde donderdag geleegd. 

De eerste ledigingdag voor uw papiercontainer is op donderdag 20 december 2018. 

 

Raadpleegt u de afvalkalender op irado.nl/bewoners/afvalkalender of de handige Irado-app voor de 

exacte ledigingdata.  

 

U kunt op de vaste ledigingdag de containers aanbieden vanaf de aanbiedplaats: 

Straatkant uitgang poort aan uw achtertuin 

 

Aanbiedregels papiercontainer: 

 Zet de container op de ophaaldag uiterlijk om 7.30 uur bij de aanbiedplaats en plaats deze 

uiterlijk om 20.00 uur weer terug op uw eigen terrein. 

 Bij het aanbieden van de container moet het deksel dicht zijn. Indien de container openstaat 

wordt deze niet geleegd.  

 Plaats geen afval naast of op de container. Onze inzamelvoertuigen kunnen uitsluitend containers 

legen en hebben geen inlaadbak voor los afval. 

 In de papiercontainer kunt u papier, kranten, tijdschriften, folders en karton kwijt.  
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Handige informatie 

Met bijgesloten bewaarkaart heeft u altijd handige informatie bij de hand over wat wel en niet in de gft-

container en in de papiercontainer mag. Meer informatie over afval scheiden vindt u in de Afvalwijzer van 

de gemeente Vlaardingen.  

 

 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen over papierafval of over afval scheiden, stel uw vraag dan tijdens ons bezoek. Of 

raadpleegt u onze website www.irado.nl. Of neem tijdens kantooruren telefonisch contact met ons op via 

telefoonnummer 010 – 262 1000. We wensen u veel succes met het gebruik van uw containers aan huis. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Irado Klantenservice 

 

 

 

 

Bijlage 1: bewaarkaart: Wat hoort er bij het oud papier en karton 

Bijlage 2: antwoordkaart: Geen papiercontainer? 


