
Aan de bewoner(s) van      
[straatnaam] [huisnummer] [huisletter] [toevoeging]  
[postcode] [plaatsnaam] 
Rijsenhout, [datum] 

[ons kenmerk]
Telefoonnummer: 

Onderwerp: U krijgt binnenkort nieuwe rolemmers 

Beste bewoner, 

Binnenkort krijgt u een extra rolemmer voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken en  
Papier en Karton. Ja, hierdoor kunt u thuis nóg makkelijker uw afval scheiden en houdt u minder 
restafval over! Meerlanden zorgt ervoor dat uw gescheiden afval wordt hergebruikt voor nieuwe 
producten. Zo dragen we samen bij aan een beter milieu. 

Uw pakket 
U heeft de mogelijkheid gehad om het formaat van de rolemmer te kiezen. De rolemmer voor  
Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken is verplicht, die voor Papier en Karton is optioneel.  
Heeft u geen keuze gemaakt? Dan krijgt u het standaardpakket. Uw keuze:

• Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken, rolemmer 240 Liter 
• Papier en Karton, rolemmer 240 Liter

Uw pakket kan op dit moment niet meer gewijzigd worden. Heeft u liever toch geen rolemmer  
voor papier? Wij vragen u deze eerst een halfjaar uit te proberen. Daarna kunt u hem alsnog  
door ons laten ophalen. 

U hoeft niet thuis te zijn voor de levering 
De rolemmer voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken wordt geleverd tussen  
[datum]. De rolemmer voor Papier en Karton leveren wij tussen [datum]. Uw rolemmers worden  
bij uw woning aangeboden, ze zijn herkenbaar aan de adressticker op de zijkant. 

Ja, binnenkort wordt afval 
scheiden nog makkelijker  
voor u!

Uw nieuwe  

rolemmer 

voor Plastic 

verpakkingen, Blik 

en Drinkpakken



Leging op verschillende dagen & gewijzigde ophaalfrequentie
Hieronder leest u per rolemmer wat de eerste dag is waarop de rolemmer wordt 
geleegd. Let op: ook de ophaaldagen van uw huidige rolemmers zijn met ingang 
van [datum] gewijzigd. 

U kunt de rolemmers op de ophaaldag aanbieden op de plek en manier zoals 
u gewend bent. 

Ja, dat is handig: de online afvalkalender!
Download de online afvalkalender app en stel eenvoudig een herinnering in voor de aanbied-
dagen. Zo vergeet u nooit uw rolemmer aan de weg te zetten. Ook vindt u in de app meer 
informatie over welk afval in welke rolemmer hoort. U kunt alle aanbieddagen ook terugvinden 
via de volgende link: afvalkalender.meerlanden.nl

Wat hoort waar? 
Bij deze brief ontvangt u stickers voor op de rolemmers en een afvalscheidingswijzer. Hierin staat 
welk afval in welke rolemmer mag. En ja, textiel en glas kunt u gewoon nog in uw buurt kwijt in de 
daarvoor bestemde verzamelcontainers. Kijk voor de locaties op: afvalkalender.meerlanden.nl 

Vragen?
Heeft u vragen over de rolemmers of over afval scheiden? Bekijk de veel gestelde 
vragen op [website link] of bel onze klantenservice tel. 0297 – 381 717, bereikbaar op 
werkdagen tussen 8.30 – 16.30 uur. Een e-mail sturen mag ook: pi@meerlanden.nl.  

Met vriendelijke groet, 

[Naam]
Projectleider het nieuwe Inzamelen 

Plastic verpakkingen, 
Blik en Drinkpakken 

Papier en Karton Groente Fruit en 
Tuinafval

Rest

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag
vrijdag

Ophaaldagen van uw nieuwe rolemmers

2e week

1e en 3e week 

4e week 

1e en 3e week


