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GEBRUIKSOVEREENKOMST 

GRONDCONTAINER GEMEENTE ARNHEM 

 

Gemeente Arnhem biedt aan bewoners van net opgeleverde woningen in de wijk Schuytgraaf 

eenmalig de mogelijkheid om binnen 1 jaar na oplevering van de woning door de 

projectontwikkelaar maximaal 1 container (6 kuub) schone, puinvrije tuingrond aan te bieden bij 

de gemeente. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u deze gebruiksovereenkomst invullen 

en ondertekenen. 

 

De ingevulde en ondertekende gebruiksovereenkomst kunt u inleveren bij het Informatiecentrum 

Schuytgraaf, Pallas Atheneplein 2, 6846 XA Arnhem of mailen aan schuytgraaf@arnhem.nl  

De medewerkster van het Informatiecentrum vertelt u of en wanneer de container beschikbaar 

is. Momenteel zijn er voor Schuytgraaf vier containers beschikbaar. Afhankelijk van het aantal 

aanvragen wordt op volgorde van binnenkomst een container gereserveerd. De container wordt 

op vrijdag bij de woning geplaatst en op woensdag weer opgehaald. Over tijden kunnen geen 

mededelingen gedaan worden. 

 

Voor het gebruik van de grondcontainer wordt tussen Gemeente Arnhem en de betreffende 

bewoner van Schuytgraaf de volgende overeenkomst gesloten. 

 

De ondergetekenden: 

 

1. Gemeente Arnhem 

Eusebiusbuitensingel 53 

Postbus 9200 

6800 HA Arnhem 

 

de verstrekker van de grondcontainer hierna te noemen: “gemeente” en 

 

2. de heer/mevrouw     : …………………………………………… 

 

straatnaam en huisnummer    : …………………………………………… 

 

postcode en woonplaats   : …………………………………………… 

 

gewenste plaatsingsdatum (altijd op vrijdag)  : …………………………………………… 

 

telefoonnummer    : …………………………………………... 

 

mobiel nummer     : …………………………………………… 

 

de aanvrager van de grondcontainer, hierna te noemen: "de aanvrager". 
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Komen overeen: 

 

Deze overeenkomst gaat in op het moment dat de getekende overeenkomst 

door Gemeente is ontvangen en goedgekeurd. 

 

Deze overeenkomst eindigt op het moment dat de grondcontainer door Gemeente is 

geleegd op het gronddepot en is vastgesteld dat de aanvrager aan alle voorwaarden, 

genoemd in deze overeenkomst, heeft voldaan; 

 

onder de volgende voorwaarden: 

 

1.  de aanvrager woont in een nieuwbouwwoning in het plangebied Schuytgraaf; 

2.  de woning is niet langer dan 1 jaar geleden opgeleverd door de projectontwikkelaar; 

3.  de hiervoor te gebruiken grondcontainer wordt door de gemeente aangeleverd. Per 

 woning is 1 container beschikbaar; 

4.  vanaf het moment dat de grondcontainer wordt geplaatst op een in overleg met de 

 bouwcoördinator te bepalen plaats bij de woning van de aanvrager, is de aanvrager 

 verantwoordelijk voor de grondcontainer. Schade aan de container die tijdens het 

 gebruik door de aanvrager ontstaat, zal op de aanvrager worden verhaald; 

5.  het is de aanvrager niet toegestaan de grondcontainer te verplaatsen; 

6.  de grondcontainer mag uitsluitend worden gebruikt voor het storten van schone, 

 puinvrije tuingrond van de bouwlocatie Schuytgraaf; 

7.  het is de aanvrager niet toegestaan puin in de grondcontainer te storten. 

 De kosten voor scheiding van de grond van het puin of voor het zeven van de grond, 

 zijn voor rekening van de aanvrager. De gestorte grond wordt visueel gecontroleerd; 

8.  het is de aanvrager niet toegestaan verontreinigde grond in de grondcontainer te 

 storten. De kosten voor het verwijderen of saneren van verontreinigde grond komen 

 voor rekening van de aanvrager; 

9.  het is de aanvrager niet toegestaan de grondcontainer te overladen. De container mag 

 maximaal tot de bovenkant gevuld worden (6 kub) om overlading en vervuiling van 

 straatwerk te voorkomen. De extra afvoer- en schoonmaakkosten veroorzaakt door het 

 overladen van de grondcontainer, zijn voor rekening van de aanvrager. 

 

 

 

……………………………………...    ………………………………………. 

Getekend op d.d.:      Getekend op d.d.: 

 

 

…………………………………….    ………………………………………. 

De aanvrager       Gemeente Arnhem 


