
 

 
 
 
  Veel medisch afval 
  in uw huishouden? 
  Met de Uitzonderingsregel  
  beperkt u de kosten! 

 

 
 

 
 

 

 



 

     
   Vragen? 

    Kijk voor meer informatie op   
   www.heuvelrug.nl / Afval /  
   Uitzonderingsregel medisch huishoudelijk  
   afval of bel met de gemeente 0343 56 56 00. 

     Afvalapp 

    Uw persoonlijke afvalkalender kunt u op uw   
    smartphone zetten met de gratis app 
    AfvalWijzer. En als u de notificatie aanzet,  
    krijgt u een berichtje wanneer u uw kliko aan  
    de weg moet zetten. De app is te vinden in  
    de Appstore of in de Playstore onder de naam  
    AfvalWijzer. U typt eenmalig uw  
    postcode en huisnummer in en krijgt  
    afvalinformatie die is toegesneden op uw  
    adres. Dezelfde informatie is ook te vinden via  
    www.mijnafvalwijzer.nl.    
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Waar kan ik het aanvraagformulier vinden? 
Ga naar www.heuvelrug.nl. 
Op de startpagina klikt u op ‘Afval’  
en daarna kunt u onder het kopje ‘Afvalproducten’  
klikken op ‘Uitzonderingsregel medisch huishou-
delijk afval’.  
Klik op online aanvraag om het formulier met gebruik 
van uw DigiD in te vullen en op te sturen. 
U kunt het formulier ook schriftelijk invullen en  
opsturen. Klik daarvoor op ‘Documenten’ en print  
het aanvraagformulier uit.  
Hebt u geen computer, dan kunt u de gemeente  
bellen, telefoon 0343 56 56 00 en vragen of het  
formulier aan u wordt opgestuurd. 

 

De uitzonderingsregel is geldig tot het  
einde van het kalenderjaar 
Als u gebruik maakt van deze uitzonderingsregel 
wordt u jaarlijks gevraagd om een recent bewijsstuk 
op te sturen om ook in het volgend kalenderjaar  
gebruik te blijven maken van de regeling. Zonder dit 
bewijsstuk wordt u in het volgende jaar aangeslagen 
voor een grote kliko voor restafval of wordt uw  
medisch afval niet meer opgehaald. 
 
Wanneer door gewijzigde omstandigheden u geen  
gebruik meer hoeft te maken van de uitzonderings-
regel kunt u dit doorgeven aan de gemeente,  
telefoon 0343 5656 00 of via een mail naar  
postbusafval@heuvelrug.nl. 
 
 

 
 

Uitzonderingsregel  
Medisch Huishoudelijk Afval 

 

Huishoudens met veel medisch afval kunnen 
zonder extra kosten een grote restafval kliko 
aanvragen of hun medisch afval wekelijks  
laten ophalen door de gemeente. 
 
Vanwege een chronische ziekte, handicap of  
ouderdom kan er veel medisch afval in een  
huishouden zijn, zoals incontinentiemateriaal,  
materiaal voor stomapatiënten, voor sonde 
voeding, voor beademing en dialyse. Door al dit  
afval biedt de restafvalkliko van 140 liter soms niet 
voldoende ruimte. 
 
Voor het gebruik van een grote kliko voor restafval 
(240 liter) wordt een toeslag in rekening gebracht 
Van ruim € 100,— per jaar *). Voor huishoudens 
waar door medische oorzaak veel restafval is,  
wordt een uitzondering gemaakt. Deze huishoudens 
hoeven de toeslag niet te betalen. Een andere  
mogelijkheid is dat zij het medisch afval in een zak 
verzamelen en deze iedere week door de gemeente 
laten ophalen. 
 
Let op: met medisch huishoudelijk afval bedoelen 
we geen medicijnen, injectie naalden en ampullen, 
deze levert u in bij de apotheek. 
 

Hoe kunt u dit regelen? 
Om in aanmerking te komen voor de Uitzonderings-
regel Medisch Huishoudelijk Afval vult u het aan-
vraagformulier in en stuurt u dit samen met een  
actueel bewijsstuk op naar de gemeente. Bij een 
bewijsstuk moet u denken aan een verklaring van  
de huisarts of de wijkverpleegkundige. Ook een  
recente factuur van de apotheek of pakbon van het 
gebruikte materiaal op uw naam accepteren wij als 
bewijsstuk. Na ontvangst van de medische aanvraag 
nemen wij contact op met de aanvrager. 
 
 

*) De hoogte van deze toeslag wordt jaarlijks vastgesteld en  

     is terug te vinden op www.heuvelrug.nl.  

http://www.heuvelrug.nl
http://www.mijnafvalwijzer.nl

