
Contactgegevens

RMN Hoofdkantoor
Postadres Postbus 203, 3760 AE Soest
Kantooradres Lange Brinkweg 81, 3764 AB, Soest
Telefoon 0900-60 39 222
Openingstijden 08:30-16:30 (ma t/m vrij)
E-mail info@rmn.nl
Website www.rmn.nl 
KvK  56972563

RMN is actief op het gebied van inzameling van huishoudelijk afval, 
straatreiniging, ongediertebestrijding en gladheidbestrijding. Wij werken 
in opdracht van de gemeenten Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, 
Soest en Zeist. Wilt u weten welke taken RMN in uw gemeente uitvoert? 
Kijk op www.rmn.nl

www.rmn.nl
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VERZAMELCONTAINERS
MET TOEGANGSCONTROLE



Container type 2* 

1 Druk op de ronde knop totdat in het scherm de tekst ‘kaart plaatsen 
a.u.b.’ verschijnt (foto 3).

2 Houdt de milieupas voor de kaartlezer (foto 4). Er klinkt een pieptoon 
en het scherm toont de tekst ‘trommel openen’.

3 Open de trommel door het handvat omhoog te trekken.
4 Sluit de trommel door het handvat omlaag te trekken.
5 Ga terug naar stap 1 als u nog een keer gebruik wilt maken van de 

container.

Container type 3

1 Houdt de milieupas voor de kaartlezer (foto 5+6). Er klinkt een pieptoon 
en het scherm toont de tekst ‘trommel openen’.

2 Open de trommel door het handvat omhoog te trekken.
3 Sluit de trommel door het handvat omlaag te trekken.
4 Ga terug naar stap 1 als u nog een keer gebruik wilt maken van de 

container.

In uw wijk staan verzamelcontainers die alleen open gaan met behulp 
van een milieupas of chip. Dit voorkomt misbruik van de containers. 

Milieupas of chip
U krijgt een milieupas of chip die toegang geeft tot één of meerdere 
containers nabij de woning. Tot welke container(s) u toegang krijgt 
verschilt per huishouden. Per woning wordt één milieupas of chip 
uitgereikt. Er is géén mogelijkheid tot het verkrijgen van een extra 
milieupas of chip. 

Instructies voor gebruik met milieupas 
Container type 1
 

1 Druk op de ronde knop tot het lampje ‘in bedrijf’ gaat branden (foto 1).
2 Houdt de milieupas voor de kaartlezer tot het lampje ‘open’ gaat 

branden (foto 2).
3 Open de trommel door het handvat omhoog te trekken.
4 Sluit de trommel door het handvat omlaag te trekken.
5 Ga terug naar stap 1 als u nog een keer gebruik wilt maken van de 

container.
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Instructies voor gebruik met chip
Container type 1*

 

1 Druk op de ronde knop tot het lampje ‘in bedrijf’ gaat branden (foto 7).
2 Houdt de chip tegen de chiplezer tot het lampje ‘open’ gaat knipperen (foto 8).
3 Open de trommel door het handvat omhoog te trekken.
4 Sluit de trommel door het handvat omlaag te trekken.
5 Ga terug naar stap 1 als u nog een keer gebruik wilt maken van de 

container.

Container type 2

 

1 Druk op de ronde knop tot u een korte pieptoon hoort (foto 9). Op het 
scherm verschijnt de tekst ‘Houdt de chip voor de stip’.

2 Houdt de chip voor de rode stip rechts op het paneel (foto 10).
3 Open de lade door het handvat omlaag te trekken.
4 Sluit de lade door het handvat omhoog te trekken.
5 Ga terug naar stap 1 als u nog een keer gebruik wilt maken van de 

container. 

De milieupas of chip dient u bij verhuizing over te dragen aan  
de nieuwe bewoner of verhuurder van de woning. Dit doet u 
gelijktijdig met de sleutels van uw woning.

Het is verboden om (zakken) afval naast de verzamelcontainer te 
plaatsen. Ook wanneer deze vol is of een storing heeft. Doet u dit 
wel dan kunnen de kosten voor het verwijderen van het afval op u 
verhaald worden.

Klachten over verkeerd aangeboden afval? Neem contact op  
met uw gemeente. 

Foto 7

Foto 9 

Foto 8

Foto 10

* Er zijn verschillende containers. Getoonde foto’s zijn een voorbeeld. 

Voorwaarden milieupas/chip 

Begrippen
Milieupas/chip: Elektronische sleutel voor het openen van de inwerp-
voorziening van een verzamelcontainer.
Gebruiker: Degene die heeft getekend voor ontvangst van de milieupas/ 
chip, dan wel de eigenaar van de koopwoning waarbij de milieupas/chip 
hoort.
Verzamelcontainer: Container voor huishoudelijk afval voor gemeen-
schappelijk gebruik door meerdere huishoudens.
Inwerpvoorziening:  Draaiende trommel of lade voor het inwerpen van 
één zak in het bovengrondse deel (de inwerpzuil) van een verzamel-
container.

Let op

Verhuizen?



Gebruik van de milieupas/chip 
De milieupas/chip van RMN is bestemd voor het openen van de inwerp-
voorziening van verzamelcontainers voor huishoudelijk afval/grondstof. 
De milieupas/chip die aan de gebruiker wordt uitgereikt, geeft aIléén 
toegang tot één of meer verzamelcontainers nabij de woning. De 
milieupas/chip wordt aan de gebruiker uitgereikt onder de volgende 
voorwaarden:

1 De milieupas/chip blijft na overdracht eigendom van RMN.
2 De gebruiker is verantwoordelijk voor het beheer en het juiste gebruik 

van de milieupas/chip.
3 Na overdracht aan de gebruiker hoort de milieupas/chip bij het 

aangegeven adres. 
4 Bij verhuizing uit een huurwoning dient de gebruiker de milieupas/ 

chip samen met de huissleutels over te dragen aan de verhuurder van 
de woning.

5 Na overdracht van de milieupas/chip aan de verhuurder of diens 
vertegenwoordiger eindigt de verantwoordelijkheid van de gebruiker 
voor de milieupas/chip.

6 De verhuurder draagt zorg voor de overdracht van de milieupas/chip 
aan een nieuwe bewoner.

7 Bij verkoop van een eigen woning dient de milieupas/chip inclusief 
deze voorwaarden overgedragen te worden aan de koper. Hiermee 
wordt ook de verantwoordelijkheid voor de milieupas/chip overgedra-
gen.

8 Bij verlies of vermissing van de milieupas/chip of bij zichtbare 
beschadiging die leidt tot het niet meer functioneren van de  
milieupas/chip, is de gebruiker verantwoordelijk voor vervanging.  
Een nieuwe milieupas/ chip kan worden aangevraagd bij RMN.

9 Voor het vervangen van de milieupas/chip wordt eventueel een 
vergoeding gevraagd.

Gebruik van de verzamelcontainer
10 De inwerpvoorziening van de verzamelcontainer is bestemd voor één 

afgesloten zak per keer.

11 De inwerpvoorziening van de verzamelcontainer mag alléén met de 
milieupas/chip geopend worden. De moedwillige veroorzaker van een 
defect of beschadiging aan de inwerpvoorziening is aansprakelijk 
voor de kosten van herstel.

Belangrijke informatie
Container vol of buiten gebruik? 
Meld een storing of volle container direct aan RMN via: info@rmn.nl of 
0900 - 60 39 222 (bereikbaar op ma t/m vrij tussen 8.30 en 16.30 uur). 
Vermeld bij het doorgeven van de storing het betreffende container-
nummer. (indien aanwezig). Het probleem wordt dan zo snel mogelijk 
opgelost. Voorkom storingen door huishoudelijk afval op de juiste wijze 
aan te bieden.

Milieupas/chip kwijt of kapot?
Als uw milieupas/chip niet werkt verzoeken wij u contact op te nemen 
met RMN. Onze medewerkers proberen samen met u de oorzaak te 
achter  halen en het probleem te verhelpen. Is de milieupas/chip kwijt  
of zichtbaar beschadigd, dan kan een nieuwe worden aangevraagd bij 
RMN. Bij afhalen betaalt u eventueel een vergoeding. Het actuele tarief 
kunt u nakijken op www.rmn.nl. De oude milieupas/chip wordt geblok-
keerd.

Voorwerp in de container laten vallen?
Neem direct contact op met RMN als u een voorwerp per ongeluk in de 
verzamelcontainer heeft laten vallen. Op verzoek kan RMN het voorwerp 
voor u uit de verzamelcontainer halen (tegen betaling).

Nog vragen?
Kijk op onze website: www.rmn.nl of neem contact op met RMN via 
info@rmn.nl of 0900 - 60 39 222 (bereikbaar op ma t/m vrij tussen 8.30 
en 16.30 uur).


