Aanbieden bedrijfsafval Nieuwendijk
 Huisvuil mag niet worden aangeboden op de Nieuwendijk. Bewoners mogen dit in omringende inzamelingsgebieden conform het
daar geldende inzamelingstijdstip aanbieden (kijk hiervoor in de Afvalwijzer op www.amsterdam.nl/afval).
 In het kader van het project Clean Street helpen conciërges de ondernemers bij hun verplichting hun stoep schoon te houden met als
doel een schonere straat voor iedereen. Deze conciërges zijn geen handhavers; zij informeren ondernemers alleen over de regels.
 Het naleven van de afgesproken inzameltijden betekent dat na het genoemde tijdstip de containers binnen worden geplaatst. Óók als
de container nog niet geleegd is. Als de inzamelaar de afspraak van inzamelen tijdens venstertijden niet kan nakomen, is het uw
verantwoordelijkheid om de inzamelaar hierop aan te spreken om buiten venstertijden het afval in te zamelen. Let op: het
bedrijfsafval moet dan van binnenuit ingezameld worden!.

Soort afval

Wanneer mag dit op straat staan?

Ondernemers met reinigingsrecht - maken gebruik van rode zakken,
maximaal 9 vuilniszakken per week

• Dinsdag en vrijdag, van 18.00 tot 21.00 uur.
Let op: afval mag alléén in rode zakken worden
aangeboden.

Bedrijfsafval van ondernemers met een bedrijfsafvalcontract bij de
gemeente Amsterdam (maken gebruik van containers en gele zakken)

• Maandag t/m zondag, van 06.00 tot 09.00 uur (ochtend) en
van 18.00 tot 21.00 uur (avond).
• Donderdag óók van 21.00 tot 23.00 uur.

Bedrijfsafval van ondernemers met een bedrijfsafvalcontract bij een
andere inzamelaar (zoals Suez of Van Gansewinkel)

• Maandag t/m zondag, van 06.00 tot 09.00 uur.
• Maandag t/m zondag, van 18.00 tot 21.00 uur.

Karton, papier, kunststof - mag in één keer worden aangeboden naast
de container of afvalzak

• Dinsdag en vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur.

Glas
Grofvuil

• Maandag t/m vrijdag voor 07.30 uur. Alléén op afspraak.

Meer informatie? Ga naar www.amsterdam.nl/bedrijfsafval

Industrial/business waste Nieuwendijk
 No domestic waste can be offered at the Nieuwendijk. Residents can offer domestic waste in surrounding collection areas at relevant
collection times (for collection times, you can consult the Waste Guide at www.amsterdam.nl/afval).
 In the context of the Clean Street project, care taking services help entrepreneurs to keep their porch clean, with the aim of a cleaner
street for residents and entrepreneurs. The care takers are not from the enforcement department; they only inform entrepreneurs about
the rules.
 Compliance with agreed collection times means that the containers are placed within the specified time. Even if the container is not
emptied yet. If the collector fails to collect the waste during the agreed times, it is your responsibility to discuss this with the collector in
order to collect the waste during the agreed collection times. Please note that the waste must be collected from the inside of the store if
the waste is not collected during the agreed collection times!

Type of waste

When can it be offered on the street?

Entrepreneurs with refuse collection rates – using red refuse bags,
maximum of 9 bags of waste a week

• Tuesday and Friday, from 6 to 9 pm.
Please note that waste can only be offered in red waste
bags.

Entrepreneurs with an industrial waste contract with the municipality
of Amsterdam

• From Monday until Saturday, from 6 to 9 am and from 6 to 9
pm.
• Thursday also from 9 to 11 pm.

Entrepreneurs with an industrial waste contract with another waste
collector (for example with Suez or Van Gansewinkel)

• Monday until Sunday, from 6 to 9 am.
• Monday until Sunday, from 6 to 9 pm.

Paper and cardboard waste, plastic waste – may be offered at one time
next to the container or waste bag

• Tuesday and Friday, from 6 to 9 pm.

Glass waste

Bulky waste

• Monday until Friday, before 7.30 am. By appointment only.

More information? Go to www.amsterdam.nl/bedrijfsafval

