samen voor afval met toekomst !

Recyclagepark Begijnendijk
Professor Scharpélaan 148, 3130 Begijnendijk

Openingsuren:
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

}

van 12.30 tot 19.30 uur

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur
Gesloten op maandag, zon- en feestdagen.

Voor meer info?
Bel gratis 0800/97 0 97
Sorteer thuis je afval per soort en breng het
gesorteerd naar het recyclagepark.
• Voor sorteerinfo, raadpleeg de recyclageparkfolder
of de sorteerwijzer op www.ecowerf.be.
Op het recyclagepark ook te verkrijgen:
• Roze zakken voor zachte plastics: E 2,50 per rol
van 10 stuks.

De Kringwinkel Hageland
www.kringwinkelhageland.be

Info kringlooptuinieren
en thuiscomposteren
De milieudienst helpt je graag verder met vragen
over thuiscomposteren. Mail je vraag naar
milieu@begijnendijk.be of bel 016/53 66 62.
Compostvaten en –bakken zijn te koop bij de gemeente.

Nog herbruikbare goederen thuis?
Je kan deze gratis afgeven bij De Kringwinkel Hageland (Amerstraat 17,
Aarschot - 016/57 25 45) of bel 016/82 45 55 om ze aan huis te laten ophalen.

Tarief per afvalsoort
Gratis aanlevering
Afvalsoort
Kurk
Oude metalen
Papier en karton
Pmd (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen

en Drankkartons): in blauwe pmd-zak met EcoWerf-logo.

Snoeihout
Textiel
Zachte plastics (in roze zak met EcoWerf-logo)

Betalende aanlevering
Afvalsoort
Boomstronken
Gras en bladeren
Grofvuil
of
1-persoonsmatras of -bed of 1-zit zetel
Stoel (2 stuks)
(Tuin)tafel		
2-persoonsmatras of -bed of 2-zit zetel
3-zit zetel		
Herbruikbare goederen
Sloophout 		
Steenafval: aanlevering met fiets/personenwagen
		
aanlevering met wagen met aanhangwagen (max. 1m3)
Harde plastics

Tarief		

		

E 2,50 per stronk
E 2,50 per zak van 60 liter		
E 5,00 per begonnen 0,5 m3
E 5,00
E 5,00
E 5,00
E 10,00
E 15,00
E 2,50 per stuk of bundel (max. 30 kg)
E 2,50 per stuk of bundel (max. 30 kg)
E 2,50 			 		
E 7,50
E 2,50 per begonnen 0,5 m3

Betalen kan niet met geld, maar gebeurt met een betaalkaart. De betaalkaarten kunnen niet op het
recyclagepark gekocht worden maar zijn te koop in het gemeentehuis en bij Okay en Delhaize.
De oude stickers van E 2,50/stuk zijn ook nog geldig.
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Aeea (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten)
Asbestcement (eterniet)
Cellenbeton
Eps (piepschuim)
Gips en kalk
Glas: hol glas (wit en gekleurd) en vlak glas
Kaarsen
Keramiek
Kga (Klein Gevaarlijk Afval)

