
Huisvuilreglement 

 

 
 De beide rolemmers worden afwisselend geleegd: hiervoor is een schema opgesteld 

welke op de beide emmers jaarlijks wordt aangebracht. 

 
 De rolemmers dienen door de bewoners buiten de tuin aan de weg gezet te worden 

en worden nadat ze geleegd zijn door Zeeland Vakantiewoningen terug in de tuin 

gezet. 

 
 Graag brengen wij u in herinnering dat de groene en grijze rolemmers eigendom zijn 

van u als eigenaar. U kunt bij de receptie van Zeeland Vakantiewoningen desgewenst 

een grotere ( 240 liter) rolemmer bestellen, indien de kleine rolemmer niet voldoet 
aan uw wensen. Wekelijks wordt er slechts 1 rolemmer gepleegd per bungalow. Ook 

kunt u een nieuwe bestellen wanneer de rolemmer door slijtage aan vervanging toe 
is. De kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de woning. 

 

 De hefinstallatie heeft een maximale capaciteit van 100 kg.: zwaardere rolemmers 

kunnen dientengevolge niet geleegd worden. 
 

 Snoeihout kan, mits degelijk opgebonden en met een maximale lengte van 110 cm. 

tegelijk met het GFT-afval worden aangeboden. Per pakket is een maximaal gewicht 
van 15 kg toelaatbaar. 

 

 Tuinafval welke niet gebundeld is en welke niet in de GFT-emmer zit, kan door de 

eigenaar zelf in de verzamelcontainer gedeponeerd worden. Deze container staat 
éénmaal per 2 weken op de parkeerplaats in Den Osse bij La Bottiglia gedurende de 

periode van begin april tot en met oktober. Buiten deze periode kan dit door de 
eigenaar zelf op het terrein van Zeeland Vakantiewoningen in de verzamelcontainer 

gedeponeerd worden tijdens kantooruren en na aanmelding bij de receptie. Dit kan 
alleen in de periode van begin november tot eind maart, wanneer de 

verzamelcontainer niet op het park aanwezig is. 

 
 Boomstronken, bomen en wortels van renovatie van tuinen behoren niet tot het 

normale afval. Dit mag dan ook niet in de container op het park of in onze container 

op het terrein gedeponeerd worden. Dit valt onder groot afval zoals vermeld in een 
van de onderstaande punten. 

 

 Papier en/of karton kan tegelijk met de grijze container worden aangeboden: 

gebundeld of in dozen. Elektrische apparaten kunt u niet aanbieden bij Zeeland 
Vakantiewoningen maar bij de gemeente Schouwen Duiveland in Zierikzee. Het adres 

is Deltastraat 37. 
 

 Aangezien plasticzakken niet in de GFT-emmer mogen worden deze niet meegenomen 

indien zij naast de emmer staan. 
 

 Voor groot afval gelden speciale condities: u kunt hiervoor contact opnemen met 

Zeeland Vakantiewoningen, tel. 0111-692500. Uiteraard is het ten strengste verboden 

om grof vuil, al dan niet bij nacht en ontij, ergens op het park te dumpen. 
 

 Glas dient in de glasbak, en niet ernaast, gedeponeerd te worden bij de ingang van 

bungalowpark Den Osse. 
 

 Chemisch afval (verfresten, kitkokers enz.) kan tot een maximaal gewicht van 2,5 kg. 

gratis worden afgegeven bij de werkplaats van Zeeland Vakantiewoningen. Deze mag 
niet tegelijkertijd met de rolemmers worden aangeboden. Voor meerdere kilo’s 

berekenen wij een tarief van € 5,10 per kg 


