
afvalscheidingskaart 20222022

soort afval waar hoort het in? www.mijnblink.nl

Keukenafval GFT container

PMD zak

PMD zak

PMD zak

Rest container

Huis-aan-huis inzameling 
of milieustraat

Textiel container of milieustraat

Glas container of milieustraat

Milieustraat

Milieustraat

Milieustraat of route gripwagen

Milieustraat of verwerkingsbedrijf

Milieustraat of snoeiroute

Milieustraat

Milieustraat tot 35 m2

Actiemaand van de asbestvrije schuur

Kringloop

Milieustraat

Milieustraat

Milieustraat of verwerkingsbedrijf

Luiercontainer
Beschikbaar 2e kwartaal

GFT container of milieustraat 

Plastic verpakkingen

Metalen verpakkingen

Drankkartons

Restafval

Papier en karton

Textiel en schoeisel

Glazen verpakkingen

Vlakglas

Grofvuil

Matrassen

Elektrische apparaten

Metaal

Luiers

Fijn tuinafval

Grof tuinafval

Klein chemisch afval

Herbruikbare spullen

Bouw- en sloopafval

Steenpuin

Asbest

www.deurne.nl

Vanaf 1 februari zijn er 3 nieuwe subsidierege-
lingen beschikbaar voor: compostvaten, wasbare 
luiers en voor chronisch zieken die meer afval 
hebben. Voor meer informatie: www.deurne.nl

vragen over afvalinzameling

Kijk op de app of op www.mijnblink.nl voor:
• uw eigen afvalkalender
• meer informatie over afval scheiden
• het bestellen van producten via de afvalbalie 

Wilt u persoonlijk contact over het scheiden 
van uw afval? De afvalcoaches van Blink staan 
voor u klaar. Bereikbaar via: T 0800-4920 of 
E klantenservice@mijnblink.nl 

Download 
hier de app

De wereld verblijden?
Afval scheiden!



tarieven tarieven 
afvalstoffenheffingafvalstoffenheffing 20222022

soort afval prijzen
Vast basisbedrag laagbouw en gebruikers ondergrondse containers 

www.deurne.nl

Per aanbieding GFT container - 80 liter 

Per aanbieding GFT container - 140 liter 

Per aanbieding GFT container - 240 liter 

Per aanbieding REST container - 80 liter 

Per aanbieding REST container - 140 liter

Per aanbieding REST container - 240 liter 

60-liter vuilniszak in een ondergrondse verzamelcontainer, per zak 

30-liter vuilniszak in een ondergrondse verzamelcontainer, per zak 

Vast bedrag voor gebruikers 25 l. emmers of bovengrondse verzamelcontainers

€ 109,00

€ 0,50

€ 1,00

€ 2,00

€ 5,50

€ 11,00

€ 17,00

€ 4,40

€ 2,20

€ 180,00

toegangstarieven milieustraat deurnetoegangstarieven milieustraat deurne 20222022

Categorie 1 
(kosteloos)

Elektrische en elektronische apparatuur 
(koelkast, tv, etc.)

Kadavers kleine huisdieren

Asbest

Motorolie (max. 10 liter)

Klein chemisch afval

Glas (verpakkingsglas/vlak glas)

Papier, karton

Textiel, schoeisel

Kringloopgoederen (excl. meubelen)

Personenwagenbanden met of zonder velg 
(max. 5 stuks)

PMD afval; plastic verpakkingen, metalen  
verpakkingen (blik) en drankkartons

Frituurvet

Cartridges

Hard plastic (tuinmeubelen etc.)

Categorie 4 
volumetarief € 22,00 per m3

Grof huishoudelijk restafval

A-B-C hout

Schoonpuin

Gips

Categorie 4A 
volumetarief € 50,00 per m3

BSA

Dakleer

Vloerbedekking

Grond “niet chemisch vervuild” 

Categorie 2 
volumetarief € 4,30 per m3 (max. 2m3)

Blad/gras

Snoeihout

Categorie 5 

Eén- of tweepersoons matras
• éénpersoons matras € 5,00
• tweepersoons matras € 10,00

Categorie 3 

30 of 60 liter vuilniszak met restafval 
(max. 2 stuks)
• 30 liter zak € 2,20
• 60 liter zak € 4,40

Kijk op de website voor de meest actuele tarieven.


