HANDLEIDING
Ondergrondse afvalcontainer

Samen
voor een schone stad

In deze folder leest u alles over
het gebruik van de ondergrondse
afvalcontainers en de containerpas.

www.leiden.nl/ondergronds

Handleiding ondergrondse afvalcontainer
Voor het aanbieden van uw huishoudelijk afval kunt u gebruikmaken van de ondergrondse afvalcontainer. Uw containerpas geeft u toegang tot afvalcontainers op de aangewezen locatie.

Gebruik containerpas
Met de containerpas ontgrendelt u het slot van de klep van de ondergrondse afvalcontainer. Als u
voor de klep staat ziet u aan de linkerbovenzijde van de zuil het afleesvenster voor de containerpas.

Bied uw pas aan
1. Houd de containerpas boven het afleesvenster.
In het venster gaat een groen lampje branden en
u hoort een ‘klik’.
Het slot is nu ontgrendeld.

Open de klep door deze omhoog te trekken.
2. Leg uw vuilniszak in de trommel.

Plaats afval en sluit klep
3. Sluit de trommel door de klep voorzichtig omlaag
te bewegen. De vuilniszak valt nu in de container
4.

en de klep valt in het slot.
De volgende vuilniszak kan worden aangeboden (stap 1)
Vergeet niet uw containerpas weer mee te nemen.

LET OP!
Wat mag wel in de container
Huishoudelijk afval in een gesloten zak mag in de ondergrondse afvalcontainer. Het maakt niet
uit of u daarvoor een vuilniszak, een pedaalemmerzak of draagtas gebruikt. De zak moet goed
dicht zijn om te voorkomen dat de ondergrondse container smerig wordt en gaat stinken.

Wat mag niet in de container
De ondergrondse afvalcontainer is alleen bestemd voor huishoudelijk restafval. Klein chemisch
afval, plastic, papier en karton, glas, textiel, elektrische apparaten en bouw- en sloopafval
mogen niet in deze afvalcontainer. Hoe u deze afvalstoffen kunt aanbieden leest u
op www.leiden.nl/afval.
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Legen van de afvalcontainer
De ondergrondse afvalcontainers voor huis
houdelijk restafval zijn uitgerust met een
meldingssysteem dat automatisch aangeeft
wanneer de container bijna vol zit.
Deze melding komt direct binnen bij de
gemeente Leiden. De ondergrondse container
wordt dan zo spoedig mogelijk geleegd.

deze handleiding in de woning achter voor
de nieuwe bewoners.

Meld afval dat naast de container staat
Afval dat naast de container staat, levert
overlast en ergenis voor de omwonenden op.
Ziet u afval bij de ondergrondse container
staan, meld dit dan snel bij de gemeente.

Is de container toch vol, of is er een storing?
Noteer welk nummer de container heeft en
geef het door aan de gemeente.

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s)
van de gemeente Leiden surveilleren en
handhaven bij verkeerd aangeboden afval.

Verlies, diefstal of beschadiging van
de containerpas

Voorkomen van stankoverlast

Omdat de pas is voorzien van een chip, mag de
pas niet doorboord worden. Bij verlies, diefstal
of beschadiging van de containerpas kunt u
een nieuwe pas aanvragen bij de gemeente.
De oude pas wordt geblokkeerd nadat u
de nieuwe hebt aangevraagd.

• Stop uw vuilniszak niet te vol. De zak
moet door de inwerpopening passen.
• Bind de zak goed dicht.
• Verpak los afval in een vuilniszak,
pedaalemmerzak of draagtas.
• Verpak vis- en vleesafval extra in plastic.

Verhuizing

Alle informatie over ondergrondse containers:
www.leiden.nl/ondergronds

De containerpas is eigendom van de gemeente
Leiden en hoort bij uw woning.
Laat bij verhuizing de containerpas en

Centraal telefoonnummer gemeente Leiden:
14 071
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Uitleg overige berichten in het leesvenster
van de container
Ook de volgende teksten en afbeeldingen kunnen in het leesvenster van de container verschijnen.

Sluit klep
Sluit eerst de inworptrommel goed voordat u verder kunt gaan met
STAP 1.

Geen toegang
Uw containerpas heeft geen toegang tot deze ondergrondse container.
Er gaat een ROOD lampje in het inleesvenster branden.

Storten weer
toegestaan vanaf

01-01 20:10

Storten weer toegestaan vanaf 01-01 20:10
Deze afbeelding betekent dat de container tijdelijk buiten gebruik is
tot de getoonde datum en tijd (Voorbeeld: Op 1 januari vanaf 20:10 uur
kan de container weer gebruikt worden).
Vol
De inworptrommel is vergrendeld omdat de container vol is. Er kan
geen gebruik gemaakt worden van deze container. Noteer het nummer
van deze container en meld dit bij de gemeente.
Buiten gebruik
Er gaat een ROOD lampje in het inleesvenster branden als u de pas
aanbiedt. Indien deze afbeelding wordt getoond kan er geen gebruik
worden gemaakt van de container.

Meldingen aan de gemeente Leiden
Via het digitale meldingsformulier op internet: www.leiden.nl/ondergronds
Telefonisch via het centrale nummer 14 071
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