
Scan de QR-code en 

download de app

Locatie ondergrondse en bovengrondse containers
Op www.rsdaandebak.nl vindt u de locaties van alle containers bij u in de buurt. U opent de ondergrondse 

containers met uw Saverpas. Voor de glascontainer heeft u geen Saverpas nodig. Op de kaart vindt u ook de 

gratis inzamelpunten voor luiers en incontinentiemateriaal.

Wel in de luiercontainer

• Luiers (volwassen en kind)

• Billendoekjes

Niet in de luiercontainer

• Stoma zakken

Saverpas
Bij ieder huisadres in de gemeente Roosendaal horen twee Saverpassen. De Saverpas geeft u toegang tot 

ondergrondse containers bij u in de buurt voor het afval dat niet bij u aan huis wordt opgehaald. Ook krijgt 

u met de Saverpas toegang tot het Grondstoffencentrum. Met de Saverpas kunt u daarnaast maandelijks 

twee rollen plastic zakken uit de automaten verkrijgen die onder andere in supermarkten staan. 

Voor alle locaties kunt u kijken op: www.samenaandebak.nl/afval-inleverpunten

Bent u net ingeschreven op een nieuw adres m.b.t. nieuwbouw? Vraag dan zelf uw Saverpassen en 

containers aan bij Saver.

Grondstoffencentrum
Bij het Grondstoffencentrum kunt u als inwoner van de gemeente Roosendaal bijna al het afval gratis 

inleveren, met uitzondering van grof restafval en dakleer. Het Grondstoffencentrum vindt u aan de 

Wortelsteeke te Oud Gastel. Kijk voor meer informatie over de afvalstromen en openingstijden op 

www.rsdaandebak.nl/grondstoffencentrum

Afvalwijzer app
Saver heeft de ‘Afvalwijzer’ app. Zo kunt u via uw telefoon 

een seintje krijgen over uw persoonlijke inzameldagen. 

Ook van afwijkende dagen zoals feestdagen of wisselingen 

vanwege slecht weer krijgt u een melding. U downloadt de 

app in de Appstore of via Google Play. 

Meer weten over afval? Ga voor alle informatie 

naar www.rsdaandebak.nl!

Saverpas kwijt?
Indien u uw Saverpas(sen) kwijt bent, kunt u deze opnieuw aanvragen bij 

Saver via servicelijn@saver.nl of bel naar 0165 – 597777. 



Voor huishoudens zonder eigen container:            

           Restafval (betaald)

           Papier (gratis)

Te gebruiken door alle huishoudens:

           PBD: plastic, blik en drinkpakken (gratis)

           Glas (gratis)

           Textiel (gratis)

Afval scheiden
In de gemeente Roosendaal zamelen we afval op 

verschillende manieren in. Om ervoor te zorgen 

dat u precies weet wat waar hoort, hebben we 

een handig overzicht gemaakt in de vorm van de 

‘Pictogrammenkaart’. 

Saver (0165-597777)

           Metalen

           Matrassen

De Kringloper (0165-521188)

           (Kapotte) elektrische apparaten

           Bruikbare kringloopgoederen

Huishoudelijk afval met ondergrondse container
Huishoudens zonder eigen containers voor restafval en/of papier, gebruiken hiervoor een ondergrondse 

container in de buurt. Als u geen container voor GFT-E heeft kan dit afval bij uw restafval. De meeste containers 

opent u met uw Saverpas. In de ondergrondse containers kunt u de volgende afvalstromen kwijt:

Afval aanbieden
Uw containers worden op specifieke ophaaldagen geleegd door Saver. In de Afvalwijzer ziet u op welke dagen 

dit gebeurt. U logt hiervoor in op uw Saver-account op www.saver.nl, of u gebruikt de Afvalwijzer app. 

Plastic afval hangt u in een doorschijnende plastic zak (te halen bij: de kunststofzakken automaten op

www.samenaandebak.nl/afval-inleverpunten) aan de daarvoor bestemde kroonringen aan de lantaarnpaal, of 

legt u weg op de plaats waar u uw restafval aanbiedt. Ook kunt u plastic afval kwijt in verzamelcontainers in uw 

buurt (bijv. bij een supermarkt). 

Bied uw op te halen afval aan tussen 18.00 uur (dag vóór lediging/ophalen) en 07.30 uur (óp dag van lediging/

ophalen). U moet uw container na lediging weer op eigen terrein plaatsen.

Let op! De klep van de aangeboden restafval-, GFT+E- en papiercontainer dient dicht te zijn en er mag geen 

afval uitsteken. Het bijplaatsen van afval is nergens toegestaan, ook niet wanneer de container – zowel 

bovengronds als ondergronds – vol is. Daarnaast is het niet toegestaan om huishoudelijk afval in openbare 

prullenbakken te gooien.

Grofvuil
Heeft u grofvuil zoals meubels, grote elektrische apparaten en stoffering? Breng het dan naar het 

Grondstoffencentrum aan de Wortelsteeke in Oud Gastel. U kunt het ook tegen betaling laten ophalen door 

Saver. Hiervoor belt u naar 0165 – 597777. Daarnaast worden de volgende goederen gratis bij u thuis opgehaald:

Huishoudelijk afval met eigen container
De meeste woningen hebben drie eigen containers:

           GFT+E (groente-, fruit-, tuinafval en etensresten)

           Oud papier

           Restafval

Bent u nieuw ingeschreven op het adres? Dan kunt u via Saver in de eerste 3 maanden na inschrijving nog gratis 

wisselen van containers in volume (140 liter of 240 liter). Deze kunt u deze  aanvragen bij Saver via servicelijn@

saver.nl of bel naar 0165 – 597777. 

Het kan zijn dat u kwijtschelding kunt krijgen van de afvalstoffenheffing vanwege een medische en/of financiële 

situatie. U kunt hiervoor een aanvraag indienen via Belastingsamenwerking West-Brabant op 

www.bwbrabant.nl/kwijtschelding

Als u veel medisch afval heeft en daardoor recht heeft op kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, dan mag u 

gratis een extra restafval container aanvragen bij afvalcoach Annabelle. 

Hoe beter u thuis uw afval scheidt, hoe 
minder restafval u heeft en hoe minder u 
betaalt. Want voor restafval betaalt u iedere 
keer dat u het aanbiedt. 

Afvalcoach Annabelle
Heeft u een vraag over huishoudelijk afval of heeft u advies 

nodig? Neem contact op met afvalcoach Annabelle via het 

contactformulier op www.rsdaandebak.nl/afvalcoach-annabelle
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