Hacimli Çöpler ve
Büyük Elektrikli Aletler
Nasıl toplanırlar?

Hangi eşyaların ücretsiz olarak toplandığından emin
değilseniz, size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

Bu atıkların toplanması için nasıl randevu
alabilirsiniz?

Herhangi bir sorunuz mu var?

İnternet üzerinden
www.gelsendienste.de/terminvereinbarung

Telefon
		

0209 954 - 20
Pazartesi-Cuma: Saat 08:00–18:00

Telefon yoluyla
0209 954 - 47 77
Pazartesi-Cuma: Saat 08:00–18:00

E-Mail 		

info@gelsendienste.de

Faks yoluyla
0209 954 - 42 92

GELSENDIENSTE‘den daha fazla bilgi alabilirsiniz:

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz:
www.gelsendienste.de

• Hacimli çöp veya büyük elektrikli aletlerinizin
ne zaman alınacağını size bildiriyoruz.
• Atık toplama tarihi için bekleme süresi genellikle
iki haftadır.
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Bekleme süresi genellikle iki haftadır.

Hacimli çöpleriniz ve büyük elektrikli aletlerinizin sorunsuz bir şekilde toplanabilmesi
için lütfen aşağıdaki notları ve kuralları
dikkate alınız:
• Hacimli çöpler ve büyük elektrikli aletler, kararlaştırılan
tarihten önceki gün en erken saat 12:00‘dan itibaren
ve en geç çöpün toplanacağı gün saat 6:00‘a kadar
toplanmaya hazır olmalıdır.
Lütfen hacimli çöpleri toplanmaya hazır bir şekilde kaldırımın üzerine
ve mümkün olduğunca yol kenarına yakın bir yere koyunuz.

Türü ve boyutları nedeniyle atık konteynerine
atılamayan ev atıkları, hacimli çöp (Sperrmüll)
olarak adlandırılır.
Hangi eşyalar ücretsiz toplanır?
Taşınırken de yanınızda götüreceğiniz büyük ev eşyaları,
örneğin sandalyeler, masalar, dolaplar ve diğer mobilyalar
ile döşekler ve çıtalar.
Birleştirilmiş zemin kaplamaları da (halılar, PVC, laminat)
hacimli çöp toplama servisi (Sperrmüllabfuhr) tarafından
ücretsiz olarak toplanır.

Artık kullanmadığınız büyük elektrikli aletler de
ücretsiz olarak toplanır.

Büyük elektrikli aletler büyük atıklardan
ayrı olarak toplanır ve imha edilir.
Bu yüzden lütfen bu eşyaların toplanması için ayrı bir
randevu alınız!
Büyük elektrikli alet sınıfına; buzdolapları, derin dondurucular, çamaşır makineleri, kurutucular, fırınlar, bulaşık
makineleri ve televizyonların yanı sıra, kalıcı olarak monte
edilmiş elektrikli veya elektronik bileşenleri olan mobilyalar girer, örneğin elektrikli masaj koltukları, elektrikle
ayarlanabilen masalar ve aydınlatmalı dolaplar.

Genel kural:

Televizyonlar da büyük elektrikli
alet sınıfına girer.

Sadece çöp toplama
başvurunuzda bildirdiğiniz
eşyalar alınır!

• Lütfen atacağınız eşyaları kaldırımın üzerine ve
mümkün olduğunca yol kenarına yakın bir yere öyle
koyunuz ki, ne trafik ne de yayalar ve bisikletliler
engellensin veya tehlike yaşasın!
• Özel araziler (ön bahçeler, özel yeşil alanlar, avlular,
kapı girişleri) üzerine atılan çöplerin toplanması, iş
sağlığı ve güvenliğine bağlı nedenlerden dolayı mümkün değildir.
• Atılan eşyaların durumundan, toplanana kadar mal
sahibinin sorumlu olduğunu unutmayınız.
• Hacimli çöpler ve büyük elektrikli aletler birbirinden
ayrı toplanır ve imha edilir. Bu nedenle her iki atık türü
için ayrı bir toplama tarihi almanız gerekmektedir.
• Tabii ki buzdolapları ve derin dondurucuların
toplanması için içlerinde gıda artığı olmaması gerekir!

!

Bu arada: Şunlar yasa dışı hareket sayılır:
• Hacimli çöpleri önceden randevu almadan
veya bildirilen tarihten önce kamu arazisine
bırakmak.
• Toplama tarihinde, bildirilen eşyaların yanına
artık çöp veya tamirat atığı koymak.
➜ Kamu düzenine aykırı hareketler, idari
para cezası ile cezalandırılabilir!

