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◆ Gemakkelijk    ◆ Efficiënt    ◆ Duurzaam    ◆ Goed voor het milieu    ◆ Snel geregeld

Jongeneel milieustraat
Laat voortaan je bouwafval achter bij 
Jongeneel. Efficiënt en duurzaam!  

EFFICIËNT - Exclusief voor onze klanten hebben we een milieustraat ingericht. Voortaan kun je jouw 
bouwafval achterlaten bij Jongeneel. Dat is wel zo handig, want dan hoef je niet meer speciaal naar een 
stortplaats te rijden. Onze milieustraat bespaar je tijd en dus ook geld.

Duurzaam - Door uw afval achter te laten draag je bij aan de circulaire economie. We scheiden het afval en 
daardoor is het mogelijk om het afval om te zetten in nieuwe grondstoffen. Bovendien stoot je minder CO2 uit 
doordat je minder ver hoeft te rijden.
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Hoe werkt het?
Op ons terrein staan een aantal containers waarin je het meest 
gangbare klusafval kwijt kunt. Geef bij een Jongeneel- 
medewerker aan dat je gebruik wenst te maken van de milieu-
straat. Samen met onze medewerker kun je vervolgens het afval 
in de containers achterlaten en uiteraard je nieuwe materialen 
inladen. Bij het afrekenen hiervan kun je ook de kosten voor de 
afvalverwerking voldoen. Deze kosten staan apart op je bon  
vermeld. Je kunt bij ons terecht voor metalen, schoon puin, 
kunststof, hout (a en b), glas, papier/karton en restmaterialen.

VoorwaarDEN - Om het zo makkelijk mogelijk te maken voor 
jou én het milieu, zijn er enkele voorwaarden verbonden aan 
onze milieustraat: 
◆ Geen chemisch of huisafval 
◆ Afval uitsluitend afgeven in overleg met een  

Jongeneel-medewerker

wat kost het?
materiaal  Prijs per eenheid 

(=cementkuip of kruiwagen )*
Restmaterialen € 5,00 
Metalen € 1,75 
Schoon puin € 5,00 
Kunststof € 4,50 
Hout a en b € 2,50 
Glas € 5,00 
Papier karton € 1,00 

* de eenheden zijn indicatief

De voordelen
◆ Tijdwinst omdat je meteen  

naar Jongeneel kunt rijden voor 

materialen t.b.v. jouw klus. 

◆  Geen containers meer bij de 

werkplaats of op het werk. 

◆ Dé oplossing voor de strengere 

handhaving bedrijfsafval.
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Direct regelen? 
Bel jouw  

Jongeneel-
vestiging. 


