
Wip die tegels uit uw tuin! 
Maak plaats voor groen 

Vragen?
Ga naar rainproof.nl/tegelservice
Of bel 14020 of mail info@rainproof.nl

Noord

• 6 april
• 3 mei 
• 7 juni 
• 6 september

Nieuw-West  
& West

• 12 april
• 10 mei
• 14 juni 
• 13 september

Zuid-Oost 
& Oost

• 19 april
• 17 mei
• 21 juni 
• 20 september 

Zuid & 
Centrum

• 26 april
• 31 mei
• 28 juni  
• 27 september

Genieten van een koelere tuin tijdens hete dagen?  
Dat kan! Veel groen en minder tegels helpen uw tuin 
én de stad koeler te houden. Ook zorgt het voor meer 
biodiversiteit én loopt in een groene tuin regenwater 
beter weg. Goed voor u én voor de stad. In april, mei, 
juni en september halen wij uw tuintegels voor u op.

Hoe werkt de tegelservice?
U wipt uw tegels uit uw tuin en meldt ze aan via: rainproof.nl/tegelservice 
Dit kan tot uiterlijk 21:00 uur (voorafgaand aan de ophaaldag). 

Wanneer en waar mogen de tegels op straat?
Wanneer: De dag voor de ophaaldag vanaf 16:00 uur - 07:30 uur (de volgende ochtend).
Waar: leg de tegels op de hoek van de straat, op de stoep. Zo dicht mogelijk tegen de 
straatkant, niet tegen de gevel of op afvalcontainers. Als de weg is opengebroken, kunt  
u geen tegels plaatsen in die straat. Dank dat u hiermee rekening houdt. De locatie van  
uw tegels geeft u door via het aanmeldformulier. 

Tips en inspiratie voor  
uw tuin nodig?
Die vindt u op rainproof.nl/tegelservice. 
Hier vindt u ook initiatieven uit uw buurt, 
die u wellicht kunnen helpen. Samen we 
maken we Amsterdam groener!

En dan ook nog.. uw tegels tellen 
mee bij het NK Tegelwippen!
Het NK Tegelwippen is terug. Grootser 
dit jaar, heel NL doet mee. Mooi, want 
Nederland kan groener. Amsterdam 
strijdt wederom tegen Rotterdam. Elke 
opgehaalde tegel telt automatisch mee 
voor het NK.
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