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Een stichting
De Kringloop is een stichting. Het werken aan onze doelstelling en
een zo goed mogelijke dienstverlening naar u en naar de
gemeenschap staan bij ons voorop en niet het winstoogmerk!
Achtergronden
Kringloopbedrijf n'Roondgaank is in 1984 door vrijwilligers opgericht.
Nu werken er betaalde medewerkers en vrijwilligers bij de kringloop.
Ook vangen wij mensen met problemen op en proberen wij deze
mensen te helpen om weer normaal te kunnen functioneren in de
maatschappij. Per jaar halen we nu meer dan 3 miljoen kg afgedankte
goederen op in Rijssen en omgeving. Deze goederen worden
gesorteerd en een deel ervan gaat direct voor de verkoop naar de
winkel. De rest wordt gescheiden in herbruikbare fracties zoals oud
papier, glas, hout, puin, kleding en metalen. Een klein deel van de
ingezamelde goederen is niet meer te gebruiken en wordt verbrand.
Bij deze verbranding probeert men een zo laag mogelijke verspilling
plaats te laten vinden door stroom op te wekken uit deze
verbranding.
Doelstelling
Dagelijks komen grote hoeveelheden afgedankte goederen en afval
op de vuilnisbelten en in de verbrandingsovens terecht. Dat is
natuurlijk verspilling van energie en grondstoffen. Dit betekent dan
ook een enorm zware belasting voor ons toch al zo kwetsbare milieu.
Bovendien gaat deze afvalverwerking ons steeds meer kosten. Wij
hebben een oplossing voor dit probleem. Wij halen goederen bij u op
en maken ze geschikt voor hergebruik, zodat ze niet gestort of
verbrand hoeven te worden!

Inboedelservice
Wat houdt dit voor u als particulier in?
De woning wordt bezemschoon opgeleverd, dit houdt in:

Wij halen diverse overtollige goederen op, zoals meubelen, wit- en bruingoed,
gereedschap, kleingoed, boeken, kleding, fietsen, kachels, metalen, antiek enz.;

De gordijnen, gordijnrails, vitrage, lampen e.d. worden voor u verwijderd;

Wij helpen bij het inpakken van de goederen en indien nodig demonteren we deze;

Vloerbedekking, parket en ondertapijt worden door ons verwijderd;

Spijkers en schroeven worden uit de muren gehaald en de gaatjes worden eventueel
dichtgestopt;

De niet verkoopbare goederen en het grof vuil worden afgevoerd;

Eventueel worden er lichte opknapwerkzaamheden uitgevoerd.
Wat houdt dit voor u als bedrijf in?

Wij ontruimen uw kantoor, inclusief vloerbedekking en grof vuil;

Overtollig kantoorinventaris en/of kantine-inventaris wordt door ons opgehaald;

Bedrijfskasten, stellingen, kledingrekken, machines en gereedschappen kunnen door
ons worden opgehaald;

Wij demonteren en verwijderen systeemwanden.
Wat is het kostenplaatje?
De prijs is afhankelijk van de waarde van uw overtollige restgoederen. Wij bieden u een laag
en concurrerend uurtarief.
Vraag vrijblijvend om een prijsindicatie:
0548 – 51 55 77
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Grof vuil
De overtollige spullen die u niet mee kunt geven met de normale
huisvuildienst, kunnen worden opgehaald of u kunt ze brengen naar
het afvalbrengpunt/inbrenghal.
Grof huisvuil kan worden opgehaald door de medewerkers van het
kringloopbedrijf n'Roondgaank. Onder grof huisvuil wordt verstaan
het afval dat niet in de grijze container past. Wilt u grof vuil
aanbieden, dan kunt u daarvoor tijdens kantooruren het
kringloopbedrijf bellen: 0548-515577.
Het grof vuil wordt binnen één week opgehaald. Ook voor het
ophalen van overtollig huisraad, apparaten, fietsen, kleine
gebruiksvoorwerpen en kleding kunt u het Kringloopbedrijf bellen.
Bruikbare goederen worden gratis en binnen één week afgehaald.
Aanbieden goederen
Wanneer u grof vuil aanbiedt aan het Kringloopbedrijf moet u er op
letten dat:

Het vuil stevig gebundeld wordt aangeboden;

Een bundel of stuk huisvuil niet breder is dan twee meter
en niet zwaarder dan 25 kg.;

U het grof vuil aan de rand van de rijweg zet.

Kosten
Voor het ophalen van grof vuil berekenen wij 15 euro voorrijkosten.
De stortkosten zijn 15 euro per 1 m³.
Voor het ophalen van wit- en bruingoed brengen wij ook kosten in
rekening. Brengen is gratis!
Let op: Afval waarin asbest is verwerkt en bedrijfsafval, waaronder
ook bouw- en sloopafval (puin), wordt niet opgehaald. Klein Chemisch
Afval (KCA) halen wij eveneens niet op.

De ruim gevulde winkel
Kom eens langs
Kringloopbedrijf n'Roondgaank heeft een zeer groot assortiment. Stap eens binnen en kijk
rustig rond bij ons grote aanbod aan meubelen, kleding, huisraad en nog veel meer! Verbaas u
over de uitstekende kwaliteit en de lage prijzen! Ook moet u zich er van bewust zijn dat u bij
iedere aankoop een klein steentje bijdraagt aan het welzijn van onze gemeenschap omdat
kringloopbedrijf n’Roondgaank sociale doeleinden voorop stelt en niet het winstoogmerk!
U bent van harte welkom in onze kringloopwinkel aan de Nijverheidsstraat 19 in Rijssen, met
gratis parkeerruimte voor de deur!
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Algemeen
De gemeente heeft het beheer van het afvalbrengpunt uitbesteed
aan ons. Het buitenterrein is volledig ingericht als modern
afvalbrengpunt, met een gebruiksvriendelijke opstelling van de
containers. Voor het brengen van bruikbare goederen is een nieuwe
opslagloods achter de kringloopwinkel gebouwd.
Bedrijven
Het afvalbrengpunt is niet bedoeld voor bedrijfsmatig afval. Bedrijven
en instellingen zijn aangewezen op particuliere
afvalinzamelaars.Uitzonderingen zijn: lampen, KCA en wit- en
bruingoed. Voorwaarde is wel dat dit qua aard en omvang gelijk is
aan huishoudelijk afval. KCA kan door bedrijven alleen op vrijdag
worden gebracht.
Afval gescheiden aanbieden en storten
Veel restafval gaat uiteindelijk de afvalverbrandingsoven in. Door die
verbranding wordt CO2 uitgestoten. Dit is een gas waarvan inmiddels
veel te veel is ontstaan. Daardoor warmt de aarde steeds verder op.
Voorkom onnodige CO2-uitstoot en ga nog meer afval scheiden! Het
verbranden van restafval kost veel geld. Veel méér geld dan het
opnieuw gebruiken van afval dat per soort is gescheiden, zoals papier
en hout. Bij het storten moet het afval minimaal gescheiden worden
in de volgende soorten afval:

Hout

Puin

Papier

Glas

Wit- en bruingoed

Metalen

Groenafval

Plastic verpakkingsmateriaal

Klein Chemisch Afval Restafval

Restafval

Bouw- en sloopafval
Voor bouw- en sloopafval geldt een maximum van 0,5 m³ per keer. Grotere hoeveelheden worden
niet geaccepteerd! Hiervoor kunt u bij particuliere recyclingbedrijven terecht. Dakleer wordt ook niet
geaccepteerd!
Asbest
Voor het aanbieden van asbest op de gemeentewerven gelden de volgende regels:

Alleen asbest van huishoudelijke oorsprong wordt geaccepteerd, dus geen golfplaten;

Hoeveelheden boven de tien kilo worden geacht niet van huishoudelijke oorsprong te zijn
en moet u bij een sloopbedrijf aanbieden;

Asbest moet in handzame pakketjes, verpakt in dubbel doorzichtig plastic worden
aangeboden;

U moet het asbest zelf lossen, op een door de werfbeheerder aan te geven plaats.
Destructiemateriaal
Destructiemateriaal (kadavers van huisdieren, slachtafval, bedorven vlees etc.) kan door
particulieren op de gemeentewerf Rijssen worden aangeboden. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Destructiemateriaal mag niet in de grijze of groene container worden gedeponeerd.
Grof tuinafval
Tuinafval kunt u op de gemeentewerven aanbieden. Denkt u eraan dat:

zoden en aarde niet worden niet geaccepteerd i.v.m. eventuele vervuiling;

geen plastic, puin, bielzen of ander afval tussen het groen mag zitten;

slecht gescheiden afval geweigerd kan worden door de beheerder;

alleen afval afkomstig van huishoudens geaccepteerd wordt.
Kosten
Per storting wordt minimaal 0,25 m³ geregistreerd.
De volgende goederen zijn gratis:

Groenafval (4 m³), mits goed gescheiden aangeboden;

Apparaten / KCA / metalen, mits goed gescheiden aangeboden;

Papier / kleding / glas, mits goed gescheiden aangeboden.
Bruikbare goederen
Bruikbare goederen kunt u gratis inleveren bij de
inbrenghal van de kringloopwinkel. Acceptatie
en bruikbaarheid is uitsluitend ter
beoordeling van de
beheerder!

Openingstijden en contactgegevens
Winkel
Maandag t/m vrijdag:
Zaterdag:

9:30 tot 12:30 en 13:00 tot 17:15
10:00 tot 17:00

Adres
Nijverheidsstraat 19
7461 AD Rijssen

Afvalbrengpunt en Inbrenghal in Rijssen
Maandag t/m woensdag:
Donderdag t/m vrijdag:
Zaterdag:

13:00 tot 17:00
9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00
9:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 15:00

Adres
Nijverheidsstraat 17a
7461 AD Rijssen

Afvalbrengpunt in Holten
Maandag t/m vrijdag:
Zaterdag:

Inboedelservice
Tel: 0548 – 51 55 77
fax: 0548 – 54 08 90
info@kringlooprijssen.nl
www.kringlooprijssen.nl

13:00 tot 15:30
10:30 tot 14.30

Adres
Montageweg 14
7451 PN Holten

