Tarieven 2019 Milieuparken Geul en Maas
(Veiligheids)regels
• Toegang uitsluitend op vertoon van uw geldige Milieupas en legitimatiebewijs.
• Betalen kan uitsluitend met pinpas.
• Het aangeboden afval mag uitsluitend particulier huishoudelijk afval zijn afkomstig van het adres
op de afvalpas.
• Afval afkomstig van bedrijven of bedrijfsmatige activiteiten wordt niet geaccepteerd.
U kunt hiervoor terecht bij een commerciële afvaldienstverlener.
• Het milieupark is alleen toegankelijk voor voertuigen tot 3500 kg, geen bedrijfsvoertuigen en
geen tractoren.
• Bied uw afval overzichtelijk en goed gescheiden aan anders geldt het restafvaltarief.

Adressen en openingstijden
Randwyck
Het Rondeel
Beatrixhaven
Valkenburg

Watermolen 39
Het Rondeel 24
Fregatweg 32
De Valkenberg 13

ma-di-do-vr-za: 10.00 - 18.00 uur
| op woe gesloten
ma-woe-do-vr-za: 10.00 – 18.00 uur
| op di gesloten
ma-di-woe-vr-za: 10.00 - 18.00 uur
| op do gesloten
do, vr: 13.00 - 19.00 uur, za 09.30 - 16.30 uur

De milieuparken zijn gesloten op zondagen, landelijke feestdagen en op carnavalsmaandag en
-dinsdag. Op 24 en 31 december sluiten de milieuparken om 16.00 uur.
Naast deze 4 milieuparken kunnen inwoners van Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul
gebruikmaken van de milieuparken van Rd4. Dit zijn de milieuparken in Rijckholt, Margraten,
Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Vaals. U betaalt hier dan de tarieven die gelden voor uw
eigen gemeente. Kijk voor meer informatie op www.besteuitafval.nl.

Tarieven 2019
Afvalsoort
Elektronische apparatuur (afgedankte)
Wit en gekleurd glas
Vlakglas (schoon)
Metaal
Textiel
Papier en karton
PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons)
Grof tuinafval (snoeiafval, bladeren, gras, onvervuilde boomschors)
Frituurvet
Klein Chemisch Afval (accu’s, batterijen, etc.)
Afgewerkte olie
Asbest, Asbest moet verpakt zijn in stevig, luchtdicht, dubbel
naad-overlappend plastic (dikte minimaal 0,2 mm)
Huishoudelijk afval in gemeentelijke restzak
Oud gereedschap (“Gered Gereedschap” zamelt oud gereedschap in en
schenkt dit aan derde wereld landen. www.geredgereedschap.nl.)

Tarief
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

Hoeveelheid
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
maximaal 2 m3 per bezoek
onbeperkt
onbeperkt
maximaal 5 liter
maximaal 15 m2

gratis

zak 25 liter: max. 3,5 kg
zak 50 liter: max. 7 kg
onbeperkt

gratis

Afvalsoort
Banden (auto, motor en scooter met of zonder velg)
Harde kunststoffen (plastic tuinmeubelen, plastic speelgoed, etc.
dat niet vervuild is met stof, hout, ijzer etc.)
Gasflessen (voor huishoudelijk gebruik)
Matrassen (Matrassen schoon en droog aanbieden, anders worden deze
geaccepteerd als grof huishoudelijk afval met bijbehorend tarief )
Piepschuim (Polystyreen)
Gips (gips dat vervuild is met tegels of hout aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf )
Huishoudelijk afval in andere afvalzak dan restzak
Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)

Tarief
gratis
gratis

Hoeveelheid
maximaal 4 per keer
onbeperkt

gratis
gratis

maximaal 2 per bezoek
maximaal 2 per bezoek

gratis
gratis

maximaal 1 m3 per bezoek
maximaal 2 m3 per bezoek

€
€
€
€

Per zak 50 liter: max. 7 kg
Per zak 100 liter: max. 14 kg
zak 50 liter: max. 7 kg
zak 100 liter: max. 14 kg

1,25
2,50
1,25
2,50

Grof huishoudelijk afval

€ 6,25
€ 12,50
€ 25,€ 37,50
€ 50,-

0 t/m 0,25 m3
meer dan 0,25 t/m 0,5 m3
meer dan 0,5 t/m 1 m3
meer dan 1 t/m 1,5 m3
meer dan 1,5 t/m 2 m3
max. 2 m3 per bezoek

Grof tuinafaval
hooi, stro, riet en bamboe worden geaccepteerd
als grof huishoudelijk afval

€ 6,25
€ 12,50
€ 25,€ 37,50
€ 50,-

Dakleer

€ 6,25
€ 12,50

C-hout: Geïmpregneerd hout, hout dat verontreinigd is door bijv.
dakleer, plastic, stof, etc. hout dat rot is of beschimmeld, hout
dat plaatmateriaal of ijzeren delen bevat anders dan schroeven of
spijkers, bielzen, tuinschuttingen

€ 3,75
€ 7,50
€ 15,€ 22,50
€ 30,-

0 t/m 0,25 m3
meer dan 0,25 t/m 0,5 m3
meer dan 0,5 t/m 1 m3
meer dan 1 t/m 1,5 m3
meer dan 1,5 t/m 2 m3
max. 2 m3 per bezoek
0 t/m 0,25 m3
meer dan 0,25 t/m 0,5 m3
max. 0,5 m3 per bezoek
0 t/m 0,25 m3
meer dan 0,25 t/m 0,5 m3
meer dan 0,5 t/m 1 m3
meer dan 1 t/m 1,5 m3
meer dan 1,5 t/m 2 m3
max. 2 m3 per bezoek
0 t/m 0,25 m3
meer dan 0,25 t/m 0,5 m3
meer dan 0,5 t/m 1 m3
meer dan 1 t/m 1,5 m3
meer dan 1,5 t/m 2 m3
max. 2 m3 per bezoek
0 t/m 0,25 m3
meer dan 0,25 t/m 0,5 m3
meer dan 0,5 t/m 1 m3
meer dan 1 t/m 1,5 m3
meer dan 1,5 t/m 2 m3
max. 2 m3 per bezoek
0 t/m 0,25 m3
meer dan 0,25 t/m 0,5 m3
meer dan 0,5 t/m 1 m3
meer dan 1 t/m 1,5 m3
meer dan 1,5 t/m 2 m3
max. 2 m3 per bezoek

Eerste 2 keer gratis, vanaf 3e bezoek betalen
Houtafval (A- en B hout) A-hout: schoon en onbehandeld hout.
B-hout: geverfd en gelakt hout,
zoals plaatmaterialen

Eerste 2 keer gratis, vanaf 3e bezoek betalen

€ 3,75
€ 7,50
€ 15,€ 22,50
€ 30,-

Gemengd steenachtig materiaal
(Vervuild materiaal (mergel, etc.)
aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf )

€ 2,50
€ 5,€ 10,€ 15,€ 20,-

Schone grond
(Vervuilde grond aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf )

€ 2,50
€ 5,€ 10,€ 15,€ 20,-

Poorttarieven Milieupark Rondeel
Bij milieupark Rondeel kan aangeboden afval gewogen
worden, met poorttarieven per kg:
Grof vuil
Dakleer
C-hout - Eerste 2 keer gratis, vanaf 3e bezoek betalen
A- B-hout - Eerste 2 keer gratis, vanaf 3e bezoek betalen
Puin
Grond
Restafval

€ 0,16 / kg
€ 0,07 / kg
€ 0,06 / kg
€ 0,08 / kg
€ 0,02 / kg
€ 0,01 / kg
€ 0,19 / kg

Wanneer u verschillende
afvalsoorten in 1 keer
aanbiedt, wordt het tarief
van € 0,16 / kg gehanteerd.
Bij het aanbieden van
1 soort wordt afgerekend
op basis van het geldende
tarief per kg.

