Aanvraagformulier lagere kosten medisch afval
Normaal gesproken betaalt u voor de afvalstoffenheffing een vast bedrag per jaar plus het aantal
keren dat u restafval in het jaar ervoor heeft aangeboden. Heeft u veel medisch afval, omdat u
lang ziek bent of een beperking heeft? Dan kan het voor u goedkoper zijn om te kiezen voor het
vaste tarief van de afvalstoffenheffing voor een één- of meerpersoonshuishouden. Dit is een
speciale regeling van de gemeente. Met dit formulier kunt u dit tarief aanvragen. Voordat u dit
formulier invult, raden we u aan eerst uit te rekenen of het vaste tarief inderdaad goedkoper voor
u is. Hieronder leest u hoe u dat doet.
Wanneer is het vaste tarief goedkoper voor u?
Of het vaste tarief goedkoper is voor u, hangt af van het aantal keren per jaar dat u de container
aanbiedt. Op https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Belastingen/Afvalstoffenheffing leest u wat het
tarief is per container in 2021. In de tabel hieronder ziet u bij hoeveel keren het voor u goedkoper
is om het vaste tarief aan te vragen. Het vaste tarief voor een meerpersoonshuishouden is hoger
dan voor een éénpersoonshuishouden.
Soort container
140 liter
240 liter
Ondergrondse container

Eénpersoonshuishouden:
€ 243,35 (2021)
6 of meer
4 of meer
13 of meer

Meerpersoonshuishouden:
€ 301,- (2021)
11 of meer
7 of meer
25 of meer

Een voorbeeld
U heeft een meerpersoonshuishouden en u verwacht per jaar 8 keer uw container van 140 liter
aan te bieden.
Dan zou u per jaar een bedrag betalen van € 183,14 en 8 x € 11,08 (tarief per keer voor
container van 140 liter). Dat is in totaal € 271,78. Dat is goedkoper dan als u het speciale vaste
tarief van € 301,- zou aanvragen. Dat zou pas voordeliger zijn als u uw container 11 keer of vaker
in een jaar aanbiedt.
Stuur uw aanvraag in
Heeft u uitgerekend dat het speciale, vaste tarief voor u goedkoper is? Vul dan hieronder uw
gegevens in en stuur uw aanvraag naar ons op.
Uw gegevens
Voorletter(s) en naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Burger Service Nummer (BSN)
Heeft u al eerder een vast
tarief betaald?
Datum aanvraag

m

v

ja

x

nee

Handtekening aanvrager
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Hoe beoordelen wij uw aanvraag?
Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij een bewijs nodig dat laat zien dat u
materiaal gebruikt dat medisch afval is. Dit stuurt u mee met dit formulier.
Wat voor een bewijs stuurt u mee?
U kunt kiezen uit een van de volgende bewijzen:
 U vraagt aan uw huisarts of medisch specialist een brief waarin staat dat u medisch afval
gebruikt.
 U haalt uw materiaal bij een apotheek in Overbetuwe. U vraagt aan de apotheek of ze
een rekening willen maken, met daarop uw naam en de materialen die u gebruikt.
 U koopt uw materiaal ergens anders, bijvoorbeeld via internet. In dat geval stuurt u een
rekening of pakbon mee, met daarop uw naam, adres en de geleverde materialen.
Hoe stuurt u het formulier in?
U kunt het formulier met de bijlage(n) op 3 manieren insturen:
 U geeft het formulier af bij de balie van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 67 in Elst.
Check eerst de informatie op onze website
https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Adressen_en_openingstijden/Openingstijden_en_co
ntact.
 U mailt het naar info@overbetuwe.nl.
 U stuurt het op per post. Een postzegel is niet nodig.
Gemeente Overbetuwe,
De Heffingsambtenaar
Antwoordnummer 175
6660 VB Elst
Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Bel dan met een van onze medewerkers, telefoon 14 0481. Of mail naar
info@overbetuwe.nl.
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