Meneer Afval rijdt naar het containerpark en hij neemt mee…
Meneer Afval heeft zijn garage opgeruimd. De lege verfpotten, verfborstels, oplosmiddelen en restjes schoonmaakmiddelen staan klaar in de kga-box. Het piepschuim heeft hij in
een grote plastic zak verzameld. Ook de oude zetel die niet meer geschikt is voor het kringloopcentrum, een kapotte plastic emmer en de zakken zuiver steenpuin van de afbraak
van een muurtje moeten weg. Het vuil dat hij van de grond geveegd heeft, gaat samen met de kleine stukjes plastic en een oude ﬁetsband in de huisvuilzak. Die zet hij bij de
volgende ophaling aan huis buiten. Vandaag brengt meneer Afval de afvalstoffen naar het containerpark. Bij het inladen van de auto, houdt hij al rekening met het feit dat hij voor
de oude zetel en het steenpuin moet betalen en dat hij deze afvalstoffen dus als eerste zal lossen/achterlaten op het containerpark. Daarom worden deze afvalstoffen het laatst
in de auto gezet. Voor hij vertrekt, controleert meneer Afval of hij zijn identiteits- en betaalkaart op zak heeft.

Sorteer het afval vooraf, en niet op het containerpark. Zo worden lange wachttijden vermeden.
(1) Aan de ingang van het containerpark, steekt meneer
Afval zijn identiteitskaart in de zuil.
(2) De slagboom gaat open en hij rijdt het containerpark
binnen.

(1)

(2)
(3) De parkwachter ziet dat hij betalende afvalstoffen
bij heeft en verwijst meneer Afval door naar het
betalend gedeelte. Hij opent vervolgens de slagboom
van het betalend gedeelte.
(4) Meneer Afval rijdt de weegbrug op en krijgt van de
parkwachter de instructie om eerst de duurste fractie
te lossen. De zetel moet gedeponeerd worden in de
container van het grofvuil. Het brutogewicht bedraagt
1.550 kg.
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(5) Nadat hij de zetel in de daartoe voorziene container
heeft achtergelaten, wordt zijn wagen opnieuw
gewogen: 1.530 kg.
(6) Daarna gaat de goedkope fractie, het zuiver
steenpuin, in de container van steenpuin. Na het lossen
rijdt hij naar de weegbrug voor de derde en laatste
weging: 1.350 kg.
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(7) Aan de uitgang van het betalend gedeelte steekt
meneer Afval z’n identiteitskaart in de betaalzuil. De
rekening wordt gemaakt en op het scherm leest hij af
hoeveel hij moet betalen.
1.550 kg – 1.530 kg = 20 kg grof vuil
20 kg x 0,20 euro/kg = 4,00 euro
1.530 kg – 1.350 kg = 180 kg zuiver steenpuin
180 kg x 0,01 euro/kg = 1,80 euro
Totaal = 5,80 euro
(8) Hij steekt zijn betaalkaart in de betaalzuil. De
betaalzuil geeft een ticket en de slagboom gaat open.
Meneer Afval verlaat het betalend gedeelte.
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(9) Op het niet-betalend gedeelte zet hij het kga op
de juiste plaats, maakt hij de zak met piepschuim leeg
en doet de plastic emmer in de container voor harde
kunststoffen.
(10) Meneer Afval kan met een “opgeruimd” gevoel
terug naar huis.
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