
 
 
 
 
 

Voorbereiding – oktober 2019 
Plaatsing container voor uw grofvuil 
 
 

Datum: 3 oktober 2019 

 

Beste bewoners, 

Meerderen van u hebben ons gevraagd of wij een container kunnen plaatsen, waarin bewoners hun 

grofvuil kwijt kunnen. Wij voldoen graag aan dit verzoek. In deze brief leest u wanneer wij de container 

neerzetten. En waarvoor u deze kunt gebruiken. 

 

Container voor grofvuil 

Volgende week vrijdag, 11 oktober, zet de firma Remondis in de middag een container neer in het 

Jacob Gilleshof. Willems Vastgoedonderhoud zoekt hiervoor samen met Remondis naar een goede 

plek. U kunt in deze container uw grofvuil kwijt. Bijvoorbeeld de spullen van de vliering die u weg wilt 

doen. Remondis haalt de (volle) container op maandag 14 oktober in de loop van de dag weer op. 

 

Container is niet bestemd voor grote kasten, stoelen, chemisch afval en dergelijke 

Gebruikt u de container voor los grof vuil, als planken en andere kleinere spullen. Hij is niet bedoeld 

voor grotere kasten en stoelen, ijskasten of wasmachines. Door zulke grote spullen is de container te 

snel vol. Andere bewoners kunnen er dan hun spullen niet meer in kwijt.  

 

Het is ook niet toegestaan om (klein) chemisch afval in de container te doen. Ook oude verfblikken en 

kwasten horen niet in de container thuis. 

 

Heeft u toch grote spullen die u weg wilt doen?  

Regel dit dan via Avalex! U kunt een afspraak maken voor het ophalen van grofvuil via de website van 

Avalex of die van de gemeente Delft. Grofvuil zelf wegbrengen naar de Milieustraat aan de Voltaweg 

11 kan ook. Denk er in dit geval aan uw Avalexpas mee te nemen. 

 

Heeft u vragen? 

Stel ze gerust aan Simone Oomen of Tania Knaap op nummer 06 81 31 19 36. Of mail naar 

bewonerszaken@willemsvgo.nl. Contact opnemen met Vidomes kan natuurlijk ook. 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens Willems Vastgoedonderhoud, 

 

 

Jolanda Kouwenoord 

medewerker projectbegeleiding en communicatie 
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