Afval ophalen
met zijladerwagen
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Beste bewoner(s),
Vanaf de eerstvolgende keer legen wij uw container met een andere wagen: de
zijladerwagen. Een zijlader is een wagen met aan één kant een arm. Onze chauffeur
kan met deze arm uw container oppakken, legen en terugzetten. Hij kan uw container
alleen goed legen als uw container goed aan de straat staat. Zo zorgen we er ook
voor dat het afval tijdens het legen niet op straat valt. In deze folder leest u hoe u uw
container goed aan de straat zet.

Wat verandert er voor u?
Wij hebben uw hulp nodig om uw container
goed te legen. Zet uw container op de
eerstvolgende ophaaldag voor 07.30 uur op de
plek die u gewend bent. Wij plakken dan een
sticker met een pijl op uw container. Na het
legen zetten wij uw container terug op de goede
plek. Zet uw container vanaf dan op deze plek.
Dan kunnen wij uw container goed legen.

sticker met pijl op container

Welke container legen wij met een zijlader?
Het kan zijn dat wij niet al uw containers met een zijlader legen. Op de container(s)
die wij met een zijlader legen, plakken wij de sticker met een pijl. De container(s) zet u
dan met de pijl naar de weg. Zit er geen sticker op uw container? Dan blijven wij deze
legen zoals u gewend bent.

Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie kijkt op www.dar.nl/zijlader. Voor vragen neemt u contact op met
ons klantencontactcentrum. We zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00
tot 17.00 uur via info@dar.nl of 024-3716000.
Bedankt voor uw hulp!
Dar NV
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Onze chauffeur kan uw container goed legen als uw
container op de goede manier aan de straat staat.
•

zorg dat de deksel van uw container dicht zit

•

zet de container met de opening van de deksel naar de straat

•

zet de containers naast elkaar, niet achter elkaar

•

zet de container op een halve meter afstand van de straat

•	houd 30 centimeter ruimte tussen de containers en andere dingen zoals
een auto, boom, hekken of lantaarnpalen
•

zet de container op de plek waar deze na het legen terug is gezet

Zo staat uw container goed!

Zo kunnen wij uw container niet goed legen.
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Mijn eigen Dar afvalwijzer
Wilt u weten wanneer wij uw afval ophalen? Kijk dan op
www.dar.nl/afvalwijzer. U kunt uw afvalkalender daar makkelijk
downloaden en printen. Alle informatie staat ook in de Dar app. U kunt
in de app instellen dat u een seintje krijgt, wanneer wij uw afval ophalen.
Hoe werkt dit?

1

2
ga naar
www.dar.nl/afvalwijzer

3

voer uw postcode en
huisnummer in

of
klik op: download of print
jaarkalender

of download de Dar app
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