
Belangrijke 
informatie!

In de gemeente Apeldoorn gaan we van 

start met een nieuwe gratis inzameling 

aan huis. Vanaf nu kunt u boeken, kleine 

elektrische apparaten, speelgoed en textiel 

eenvoudig verzamelen met de BEST-tas. 

Vanaf mei 2016 worden de tassen aan 

huis ingezameld. Met de BEST-tas krijgen 

uw overgebleven spullen een nuttige 

bestemming.

Goed bezig, 
best makkelijk!

Wat is de BEST-tas? 
De BEST-tas is een stevige tas van gerecycled 

plastic waarin u Boeken, Elektrische apparaten, 

Speelgoed en Textiel kunt verzamelen. Spullen

die nu nog vaak bij het restafval belanden. 

En dat is jammer, want het zijn waardevolle 

spullen die prima hergebruikt of gerecycled 

kunnen worden.

Doet u ook mee?
Bij deze infokaart vindt u uw eerste BEST-tas. 

We hopen van harte dat u meedoet met deze 

nieuwe manier van inzamelen. Zo winnen we 

grondsto� en terug en verminderen we de 

hoeveelheid restafval. Bovendien levert de 

inzameling en sortering werkgelegenheid op 

voor mensen met een afstand tot de arbeids-

markt. Geef daarom de BEST-tas een plek in 

uw bergkast of schuur en verzamel voortaan 

eenvoudig uw overgebleven spullen.

   Uw gebruikte spullen verzamelt 

u voortaan in de BEST-tas

   Circulus-Berkel zamelt de 

BEST-tassen eenmaal per 

8 weken in

   U krijgt automatisch een 

nieuwe BEST-tas toegestuurd 

   Het scheelt u in de grijze container

   Uiteraard kunt u deze spullen ook 

gewoon naar de kringloopwinkel 

blijven brengen

   Nog bruikbare spullen 

krijgen een nieuw leven

      Minder restafval, dus 

beter voor het milieu

   Volop recycling, zo winnen 

we grondsto� en terug

   Meer sociale werkgelegenheid 

door inzameling en sortering



 

Wat mag er in de BEST-tas?
 Boeken

 Elektrische apparaten (E-Goed)

 Speelgoed

 Textiel

 Boeken
 Alle boeken zijn welkom, ongeacht de staat.  

 Elektrische apparaten (E-Goed)
 Ook kleine elektrische apparaten mogen in de 

 BEST-tas. Denkt u hierbij aan artikelen met een 

 stekker, maar ook aan alles dat werkt(e) op een

 batterij of accu. Voorwaarde is wel dat het in de tas 

 past en de tas dicht kan. Het mogen zowel defecte

 als werkende apparaten zijn. 

 Speelgoed
  Speelgoed en knu� els die niet meer worden ge-

bruikt, mogen ook in de BEST-tas. Ongeacht de staat.

 Textiel
  Alle textiel mag in de BEST-tas: kleding, schoenen, 

huishoudtextiel, gordijnen, lakens, dekens, lappen, 

tassen en riemen. Ook versleten en kapot textiel 

mag erin, bijna alles kan hergebruikt worden! Alleen 

ernstig vervuild of nat textiel kunt u niet in de BEST-

tas doen. TIP: Maak schoenen met de veters aan 

elkaar vast zodat deze bij elkaar blijven.

Wilt u meer weten?
Kijk op www.circulus-berkel.nl, neem contact op via het 

contactformulier op de site of bel het Servicenummer 

van Circulus-Berkel: 0900 9552 (regulier tarief).

Spelregels
Is uw BEST-tas vol? Maak de tas dan dicht met de plakstrip. De 

BEST-tassen worden eenmaal per acht weken ingezameld door 

Circulus-Berkel. De inzameling vindt plaats vanaf mei 2016. U kunt 

uw inzameldagen raadplegen op de digitale afvalkalender op 

www.circulus-berkel.nl. Of gebruik de app van Circulus-Berkel. U 

vindt de app in de App store en Google play via de zoekterm 

Afvalvrij. Zet de BEST-tas op de inzameldag om uiterlijk 7.30 uur 

aan de weg op de plek waar u ook uw containers aanbiedt. Woont 

u in een appartement, dan kunt u de BEST-tas neerzetten nabij de 

ondergrondse containers bij uw wooncomplex.

Wat gebeurt er met de tassen?
De BEST-tassen gaan naar Kringloopbedrijf Foenix. Daar sorteren 

de medewerkers de ingezamelde spullen uit. Herbruikbare en ver-

koopbare spullen worden verkocht in de winkel. Overgebleven 

kleding en ander textiel gaat naar het Leger des Heils Reshare. 

Van de overige, niet verkoopbare spullen wordt het materiaal 

gerecycled. Zo worden de overgebleven boeken verwerkt als oud 

papier. Elektrische apparaten gaan naar Weee Nederland voor ver-

dere sortering en recycling. Speelgoed dat niet verkocht wordt, 

gaat naar gespecialiseerde recyclebedrijven van bijvoorbeeld harde 

kunststo� en.

Nieuwe BEST-tas
Heeft u uw BEST-tas aan de weg gezet? Dan krijgt u binnen 4 tot 

6 weken automatisch een nieuwe thuisgestuurd. Wilt u eerder uw 

spullen kwijt of heeft u meer dan in de BEST-tas past? Breng uw 

spullen dan gratis weg naar het brengpunt van Foenix, Aruba 12 

in Apeldoorn. U kunt Foenix ook bellen om uw spullen op te laten 

halen: (055) 533 94 82. Lever in dat geval uw BEST-tas niet in, deze 

is alleen voor de huis-aan-huis inzameling. Tip: ook herbruikbare 

goederen als meubels en huisraad zijn welkom bij Foenix!

COLOFON  Deze informatiekaart is een uitgave van de gemeente Apeldoorn en Circulus-Berkel. De kaart is gedrukt op FSC®-recycled papier. 

De folieverpakking is van deels gerecycled plastic en mag bij het PMD. Circulus-Berkel BV, Postbus 1372, 7301 BP Apeldoorn, tel. 0900 9552.

Partners in de BEST-tas zijn

 Boeken
 Alle boeken zijn welkom, ongeacht de staat.  


