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1. U houdt  uw pas voor het venster aan de bovenzijde van de ondergrondse 

container. 
2. De deksel ontgrendelt en u kunt de ondergrondse container openen. 
3. Plaats uw afval in de bak en let op dat uw afval niet klemt. 
4. Sluit de deksel en de afvalzak valt in de ondergrondse container. 
5. Als u meerdere zakken huisvuil wilt weggooien, herhaalt u bovenstaande 

handelingen. 
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Verlies, diefstal of beschadiging van de afvalpas 

Bij verlies, diefstal of defect van de afvalpas kunt u een nieuwe afvalpas  
aanvragen tegen betaling. U kunt de pas aanvragen op het gemeentehuis of 
bellen naar tel. 140162. 

 

 

LET OP: De afvalpas is voorzien van een chip. Het buigen van de pas of 
een gaatje maken in de pas kan de chip beschadigen waardoor de 
afvalpas niet meer werkt!. 

 

 

Saldo 
Op het display op de container kunt u uw saldo zien. Vanaf 2017 kunt u uw 
saldo ook inzien via onze website www.geertruidenberg.nl.  
Daar heeft u de mogelijkheid saldo te verhogen. Elke aanbieding is 1 tik, 
ongeacht de grootte van de zak.  
 
Voorbeeld: Als u 3 zakken achter elkaar aanbiedt, is dit te zien als 1 tik. De 
volgende dag ziet u dat er 3 tikken van het saldo af zijn gegaan. In de nacht 
“belt” de container met de server en worden de transacties verwerkt. 
 
 

Verhuizing 
Ik ga verhuizen. Wat moet ik nu met mijn afvalpas doen? De afvalpas blijft 
eigendom van de gemeente en hoort bij de woning. Laat de pas en de 
handleiding achter in de woning als u gaat verhuizen! Staat er nog saldo op uw 
afvalpas? Neem dan contact op met de gemeente,  
via het telefoonnummer 14 0162. 
 
 
 

Storing? 
Meld de storing via ww.geertruidenberg.nl of 
bel naar tel. 140162. Vermeld hierbij ook het  
nummer van de container. 
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