
Wieringermeer nieuwsbrief juli 2021

U heeft het vast gezien. Er wordt volop gewerkt op locatie Wieringermeer. Tegelijkertijd worden er nog 
dagelijks veel afvalstromen aangeleverd. Samen zorgt dit voor veel verkeersbewegingen op de locatie. 

Veiligheid op het terrein staat voor Afvalzorg voorop. Hierbij hebben we uw medewerking nodig. 

Veiligheid voorop: met úw hulp!

Om het aanleveren van afvalstromen en afhalen van producten zo veilig mogelijk  
te laten verlopen, gelden de volgende regels op onze locatie: 

 ■ Bij uitstappen op de stortlocatie zijn de volgende PBM’s verplicht: veiligheidsschoenen, 
-hesje, handschoenen, lange broek en een helm (bij uitstappen in nabijheid kraan).

 ■ De maximale snelheid op de locatie is 30 km per uur.
 ■ Houd ramen en deuren zo veel mogelijk gesloten.
 ■ Telefoongebruik tijdens het rijden is verboden.
 ■ Eten, drinken en roken zijn niet toegestaan op onze locatie.
 ■ Vrachten met een totaalgewicht boven de 50 ton worden niet ingewogen  

en/of geaccepteerd.
 ■ De stortlocatie is niet toegankelijk voor jeugdigen en zwangeren (werknemers, inhuur, 

chauffeurs en bijrijders). 
 ■ Na aanlevering van uw afvalstromen is het gebruik van de wielwasinstallatie verplicht.
 ■ Afnetten van containers is alleen toegestaan op de containerwisselplaats  

ná 7.00 uur s’ochtends.
 ■ Er kunnen geen afvalstromen worden aangeleverd met trailers, tenzij er vooraf overleg  

met de uitvoering is geweest. 
 ■ Bij de aanvoer van natte stromen kunt u alleen gebruikmaken van containers die te  

openen zijn vanuit de cabine.
 ■ Het is ten strengste verboden om met open containerdeuren het stortfront te verlaten.  

U dient de container na het storten al op het stortfront te sluiten.
 ■ Houd u zich bij de aanlevering van uw afvalstromen aan de geldende acceptatie- en  

aanlevervoorwaarden.

Wist u dat op 
Wieringermeer…

 ■ het niet is toegestaan om  
kinderen mee te nemen. Wilt u 
hier in de vakantieperiode rekening 
mee houden? Heeft u een  
passagier of bijrijder ouder dan 18 
jaar? Hij of zij moet op onze locatie 
in de vrachtwagen blijven. 

 ■ de frequentie waarop de  
machinisten bereikbaar zijn  
kanaal 34 is?  

 ■ u tijdens communicatie met onze 
medewerkers verplicht bent uw 
motor uit te zetten?

 ■ het ook tijdens de warmere dagen 
verplicht is om een veiligheids-
hesje te dragen wanneer u uw 
vrachtwagen verlaat?
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Digitaal rijden 
bij Afvalzorg

FOL/072021 CL

Na aanlevering van uw afvalstromen is het gebruik van 
onze wielwasinstallatie verplicht. Werkt deze niet? Meld 
het dan even bij één van onze medewerkers.

Wielwasinstallatie

De laatste tijd is het zwerfvuil op de locatie toegenomen. 
Er wordt regelmatig afval (lege flesjes, koffiebekers, 
broodzakjes etc.) uit de vrachtwagen gegooid. 
Dit is niet de bedoeling. Wij willen onze locatie graag  
netjes houden. Bedankt voor uw medewerking.  

Zwerfvuil

Steeds meer klanten ontdekken het digitale rijden. De 
gratis Afvalzorg app of uw eigen systeem vervangt uw 

papieren begeleidingsformulier en zorgt voor een snellere 
afhandeling op de weegbrug. Het geeft uw kantoor direct 
inzicht in weeg- en factuurgegevens. Hiermee is wegen 
met papier verleden tijd. U kunt digitaal rijden naar alle 
Afvalzorg locaties. De installatie en het gebruik van de 
app is eenvoudig. 

Wat moet u doen om digitaal te gaan rijden?
Download de app vanuit de Appstore of de Google play store. 
Na het downloaden van de app registreert u zich eenmalig. 
Hierbij moeten o.a. het kenteken, VIHB nummer, naam en 
e-mailadres worden ingevuld.

Hoe koppelt u een afvalstroomnummer aan de app?
Vraag uw planner, commercieel verantwoordelijke of 
administratie om contact op nemen met onze afdeling 
Acceptatie (088 - 801 08 01). Onze medewerkers kunnen 
uw afvalstroomnummer met één klik omzetten naar digitaal. 

Daarna voert u het afvalstroomnummer waarmee gereden 
gaat worden eenmalig in. Dit nummer blijft in de app bewaard 
en kan bij een eventuele volgende vracht met één druk op de 
knop worden geselecteerd. Uiteraard kunt u ook een ander 
afvalstroomnummer invoeren.

Hoe en wanneer start u een transport?
U moet uw transport starten, op het moment dat u bij uw 
locatie van herkomst wegrijdt. Let op! Dit is belangrijk. 
Mocht u dit niet doen en onderweg worden aangehouden, 
bent u in overtreding. 

Het transport wordt gestart door in de app het afvalstroom-
nummer te selecteren, eventueel één of meerdere e-mail-
adressen en/of opmerkingen in te vullen, en dan 
vervolgens op laden te klikken. Het transport wordt dan 
automatisch gestart. 

Hoe werkt digitaal rijden als u meerdere afvalstromen 
of projecten heeft?
Heeft u meerdere afvalstromen of projecten? Dan is het 
belangrijk om in de app de juiste afvalstroom te selecteren. 
Zo is de kans op mogelijke fouten het kleinst. 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze altijd stellen aan  
één van onze medewerkers. 

Openingstijden 
Zomerperiode
Locatie Wieringermeer is tijdens de bouwvak geopend op 
dinsdag en donderdag. Op de dagen dat Wieringermeer 
gesloten is, kunt u voor uw stortstromen eventueel op locatie 
Nauerna terecht. Hierover kunnen uw collega’s op kantoor 
contact opnemen met onze afdeling Acceptatie.  

Volg ons op social media:

www.twitter.com/afvalzorg

www.facebook.com/afvalzorg

www.linkedin.com/company/afvalzorg


