INFO MILIEUSTRAAT
Op het Watersportcentrum hebben we onze eigen Milieustraat. Deze is geplaatst om de afvalwerking te
stroomlijnen en te kunnen scheiden volgens de richtlijnen. Het scheiden van het afval is op de eerste plaats
belangrijk met het oog op milieu en natuurlijk voor behoud van onze Blauwe Vlag en de kosten te beperken.
Afval scheiden:
Welke soorten afval kunt u bij ons kwijt:
- plastic
- hout
- papier
- huishoudelijk afval
- oud ijzer
- flessenglas
en chemisch afval, zoals oliën, accu’s en koelvloeistof.
Twijfelt u over waar over uw afvalsoort, vraag het gerust aan het service team. We volgen de algemene
regels van afvalscheiding zoals u in uw thuissituatie ook gewend bent.
Toegang:
De Milieustraat staat achter het Havengebouw achter een gesloten hekwerk. Om de toegangsdeur tot de
Milieustraat te kunnen openen heeft u een elektronische KEY nodig. Deze kunt u verkrijgen bij het
havenkantoor. Een KEY kost € 20,- en wordt gekoppeld aan uw ligplaats, studio of bungalow. Met deze KEY
heeft u dagelijks toegang tussen 07:00 uur en 21:00 uur. U krijgt alleen een KEY wanneer u ook een bijdrage
betaalt voor afval- en milieukosten, zie hiervoor onze tarievenlijst op onze website of informeer bij het
havenkantoor.
Er hangt een intercom bij de ingang van de milieustraat, deze is alleen bedoeld voor leveranciers of in geval
van calamiteiten.
Mocht iemand zich niet houden aan de regels van het juist scheiden van afval, dan kunnen we met behulp
van de camerabeelden en de registratie van de KEY de juiste persoon terugvinden en de extra kosten in
rekening brengen. Ook is het mogelijk de KEY buiten werking te stellen.
Retourneren:
Wanneer u t.z.t. uw KEY weer inlevert, dan ontvangt u € 10 euro borg terug. Dit betekent dat u een bijdrage
van € 10,- betaald voor administratie en aanschaf van de KEY en de installatie.
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