
UITLEG 100-100-100

Klik naar 
volgende 
pagina:



100-100-100: de basis

▪ 100 huishoudens, 100 dagen, 100 procent afvalvrij
▪ Afval (beter) scheiden en afval verminderen 

▪ Gericht op alle huishoudens in Avri werkgebied
▪ Van vrijstaand wonend tot 4 hoog in de stad
▪ Alleenstaanden tot gezinnen met baby’s of pubers

▪ Eigen afval onder de loep en kijken wat je kan doen
▪ Hoeveel kun je je afval verminderen?



GA NAAR: AVRI.100-100-100.NL
en klik op Inloggen



INLOGGEN AVRI.100-100-100.NL

Vul je e-mailadres 
en wachtwoord in

Wachtwoord vergeten?
Klik op Vergeten, dan 
sturen wij een nieuw 
wachtwoord per email toe



WEEKOPDRACHTEN
Na inloggen zie je de weekopdracht:

Hoe werkt het?



TIPS TRICKS EN MEER INTERESSANTS
Scroll naar beneden voor:



TIJDLIJN - JULLIE ERVARINGEN

Scroll  nog verder naar beneden voor:

Onder het tabblad “Opdracht” vul je het 

resultaat van je weekopdracht in.

Kies ook de datum van het resultaat.

Je kunt ook een afbeelding (foto) of video 

toevoegen. 



ZO ZIET HET ER DAN UIT:



WAT KUN JE NOG MEER DOEN?

Heb je een leuke tip? Deel deze hier met 
de andere deelnemers

Of stel je vraag – hier helpen jullie elkaar

Deel je ervaringen, licht iets toe of plaats 
de link naar je blog hier



BERICHTEN

Als je een bericht hebt ontvangen, 
of een andere deelnemer heeft 
gereageerd op iets wat jij 
geschreven hebt, verschijnt er een 
getalletje bij Berichten.

Tik op het pijtje om je berichten te 
lezen. 



OVERZICHT WEEKOPDRACHTEN

Bovenaan de pagina staat de knop 
Weekopdrachten.  

Hier kun je de weekopdracht voor 
de volgende week zien, en is een 
samenvatting te lezen van de 
afgeronde weekopdrachten. 



DE AFVALMETER

Onder Afval vind je de Afvalmeter. 

§ Met behulp van de afval weeghaak vul je hier per week je 
aantal kilo's restafval in. 

§ Het gewicht op de weeghaak staat in gram, dit reken je 
om naar kilogram en vul je in. 

§ Heb je geen restafval? Vul dan 0 kg in. 

§ Het makkelijkst is om je restafval van 1 week te 
verzamelen en dat bijvoorbeeld elke zondag te wegen.

Zo krijg je zicht op jouw vorderingen. En kun je jezelf 
vergelijken met andere deelnemers van 100-100-100 en 
andere huishoudens in het Avri werkgebied.

(Voor de duidelijkheid: alleen jij ziet het aantal kilo’s dat jij invult. 
De andere deelnemers zien het gemiddelde van alle 
deelnemers)



MIJN PROFIEL

Is er iets is veranderd in je 
huishouden? Onder “Mijn profiel” 
kun je dit aanpassen. 

Je kunt ook je sociale media zoals 
Twitter en Facebook koppelen aan 
je account. Leuk, dan kunnen we je 
volgen!

Een andere deelnemer kan alleen je 
naam, foto, biografie en gezins-
samenstelling zien. 



VEELGESTELDE VRAGEN

Heb je vragen? 
Veel vragen worden beantwoord op 
de pagina “Veelgestelde vragen”, 
dus het is slim om eerst hier te 
kijken.

Als je problemen hebt met je 
profiel, de website of de afvalmeter 
kan je natuurlijk ons emailadres
bereiken: 

avri@100-100-100.nl

mailto:avri@100-100-100.nl


WAT HOORT WAAR?

Op deze pagina kan je kijken voor 
al je vragen over afvalscheiding in 
Avri-gebied. 

Er staat ook een link naar de 
Afvalscheidingswijzer van Avri en 
een overzichtje van afvalsoorten 
waar vaak vragen over gesteld 
worden.



NIEUWSBRIEF

Elke donderdag krijg je een 
nieuwsbrief, met daarin de nieuwe 
weekopdracht, een terugblik op de 
afgelopen week en verschillende 
updates. 

Als je de nieuwsbrief in de gaten 
houdt, weet je zeker dat je niets 
belangrijks mist! 

Soms belanden de nieuwsbrieven in je 
spambox, dit kan je oplossen door het 
e-mailadres avri@100-100-100.nl toe te 
voegen aan je contacten of de mailtjes te 
verplaatsen naar je Postvak In, dat is 
vaak voldoende.

mailto:avri@100-100-100.nl


HEEL VEEL SUCCES!

@AvriSchoon

#avri100

@Avri100100100

#avri100


