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WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ?

Stichting Gouda Schoon (SGS) heeft een bestuur en heeft geen medewerkers 
in dienst. De stichting voert een aantal project uit: 

1. Bedrijfsmatig afval horeca binnenstad;
2. Bedrijfsmatig afval van winkels, organisaties en bedrijven in de binnenstad;
3. Bestrijden zwerfafval op de zondagmorgen;
4. Meedenken in de mobiliteitsvisie van de gemeente Gouda rond 
     vervoersbewegingen binnenstad
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De stichting laat in het kernwinkelgebied e.o. van de Goudse binnenstad het 
bedrijfsmatig afval ophalen. Ook wordt - hoofdzakelijk op zondagmorgen - 
het zwerfafval opgeruimd.

Deze wens kwam naar voren toen Gouda verkozen werd tot 
‘Beste Binnenstad 2015-2017’. De vele containers en kliko’s ontsieren 
de historische plekken. Bewoners, bezoekers en toeristen, maar ook de 
(horeca-)ondernemers vinden deze containers en kliko’s geen visitekaartje 
voor de stad. Ook stinkt de inhoud op warme zomerdagen.
Bovendien zijn het dumpplekken voor afval en zwerfafval.

De dienstverlening van Stichting Gouda Schoon (SGS) wordt volgens 
een aantal kernwaarden uitgevoerd:

• Optimalisatie van afvalscheiding;
• Optimalisatie van inzamelmiddelen;
• Flexibiliteit;
• Duurzaam vervoer;
• Aantrekkelijke schonere openbare ruimte.

Stichting Gouda Schoon (SGS) fungeert als aanspreekpunt voor alle 
afvalstromen voor de ondernemers in de binnenstad van Gouda die een 
overeenkomst hebben afgesloten met SGS. Dit houdt in dat zij bij SGS 
terecht kunnen voor vragen. Die kunnen ook gesteld worden via
goudaschoon@gmail.com

Stichting Gouda Schoon (SGS) haalt met partners Promen en Beelen 
Nederland B.V. op alle werkdagen van maandag tot en met zaterdag op 
afgesproken tijden het bedrijfsafval op. Dat gebeurt in overleg met de 
gemeente Gouda.

De Stichting streeft naar:

• Minder kosten voor verwijdering van afval;
• Minder opruimwerkzaamheden en efficiënter werken;
• Schoner openbaar gebied en opgeruimde objecten;
• Minder belasting voor het milieu;



Tarieven
Onderstaand de tarieven van de verschillende inzamelmiddelen:

Ieder kwartaal wordt tenminste € 150,- ex btw (3 rollen) gefactureerd.
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief de verwerking van het afval.

De inzamelmiddelen mogen uitsluitend op correcte en overeengekomen 
wijze tijdens afgesproken tijden overdag aangeboden worden.

Onverminderd de artikelen 16 en 17 van de Algemene Voorwaarden* 
mogen puin, bouwafval, batterijen, flessen, metalen, stenen, grind, hout, 
chemisch afval, kapotte borden en glazen beslist niet in de vuilniszak.
SGS behoudt zich het recht voor om de inhoud van de zakken daarop te 
controleren.
 
Maximaal gewicht per zak van 60 liter is ongeveer 6 kg.
 
Minimale afname van vuilniszakken is 3 rollen per bestelling. Op een rol 
zitten 20 zakken. Het aantal zakken wordt vooraf bepaald op basis van 
3 maanden aan te leveren afval.
 
De rollen vuilniszakken worden afgeleverd met een ontvangstbewijs indien 
vooraf is betaald.
 
*De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 
en na te lezen op de website www.stichtinggoudaschoon.nl
 
Voor contact, vragen en afspraak: mail naar goudaschoon@gmail.com

Afvalstroom:
Restafval
Papier/karton
PMD

Inzamelmiddel:
Vuilniszakken
Gebundeld
PMD zakken

Tarief per zak (60 liter) in 2020
€ 2,50 ex btw
bij de prijs inbegrepen
bij de prijs inbegrepen


