samen voor afval met toekomst !

Recyclagepark Zoutleeuw
Lewastraat 3, 3440 Zoutleeuw
Openingsuren:
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

}

Enkel met je persoonlijk toegangsbewijs krijg je toegang tot het
recyclagepark. Indien je nog geen toegangsbewijs bezit, kan je
dit aanvragen bij de milieudienst.

van 12.30 tot 19.30 uur

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur
Gesloten op maandag, donderdag,
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.

Bepaalde afvalsoorten zijn betalend (zie achterzijde voor meer
info). Betalen kan met Bancontact, coupons (waarde van E 2,50)
of grofvuilstickers (E 2,50).
Er kan niet met cash geld op het recyclagepark betaald worden.
De coupons (per boekje van 10) en stickers zijn enkel te koop in
het stadhuis en dien je dus voor je bezoek aan het recyclagepark
aan te schaffen.

Extra inzamelingen

(niet opgesomd in de algemene folder)

Op het recyclagepark van Zoutleeuw worden ook nog de
volgende afvalsoorten ingezameld:
• AUTOBANDEN
OK!
Banden van personenwagens of vergelijkbaar
		
(banden van brommers ...), tractorbanden ...
FOUT! Fietsbanden ...
• LAND- EN TUINBOUWFOLIES (enkel van 15 maart t.e.m. 15 april,
		

van 16 juni t.e.m. 15 juli en van 15 september t.e.m. 15 oktober)

OK!
		
FOUT!
		

Kuilfolie, stretchfolie, krimpfolie ...: alle folie moet
borstelschoon zijn!
Folie met koorden, buizen, grond,
organisch materiaal ...

Op het recyclagepark kan je
compostbakken en -vaten kopen.

De Kringwinkel Hageland
www.kringwinkelhageland.be

Nog herbruikbare goederen thuis? Je kan deze gratis afgeven bij De Kringwinkel Hageland
(Torsinplein 12, Tienen - 016/82 46 91) of bel 016/82 45 55 om ze aan huis te laten ophalen.

Tarief per afvalsoort
Sorteer thuis je afval per soort en breng het gesorteerd naar het recyclagepark.

Gratis aanlevering
Afvalsoort
Kurk

Asbestcement (eterniet enkel voor huishoudens)

Oude metalen

Eps (piepschuim, enkel voor huishoudens)

Papier en karton

Glas: hol glas (wit en gekleurd) en vlak glas
Herbruikbare goederen

Pmd (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen
en Drankkartons): in blauwe pmd-zak met EcoWerf-logo.

Kaarsen

Textiel

Kga (Klein Gevaarlijk Afval)

Zachte plastics: in roze zak met EcoWerf-logo

Betalende aanlevering
Afvalsoort					

Autobanden			
van personenwagen of vergelijkbaar
			
met diameter tot 1,60 m (max. 40 cm breed)
			
met een diameter groter dan 1,60 m
Boomstronken					
		
Cellenbeton
		
Gips en kalk
		
Keramiek
< 1 m3		
Sloophout
1 - 3 m3		
Steenafval
3 - 4 m3		
Gras en bladeren
Harde plastics			
Snoeihout en haagscheersel				
Grofvuil 		
Per begonnen 0,5 m3 (stuk of pakket)
		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		
Land- en tuinbouwfolie (inzameldata op keerzijde)		

Tarief		

E 2,50/band
E 25,00/band
E 50,00/band
E 2,50/stuk

E 2,50		
E 5,00
E 12,50

E 5,00
E 5,00
E 5,00
E 5,00
E 10,00
E 15,00
E 5,00/0,5 m3

Indicatieve lijst volumes (bij volledig vol geladen voertuigen)
1 m3
2 m3
3 m3
> 3 m3

Koffer van een personenwagen
Monovolumewagen/break met zetels neergeklapt, jeep, kleine bestelwagen (dubbelgebruik)
Kleine aanhangwagen enkele as, bestelwagen max. 3,5 ton (tot rijbewijs B)
Grote aanhangwagen dubbele as, lichte vracht, bestelwagen > 3,5 ton (rijbewijs C)

Klein, niet recycleerbaar huisvuil wordt niet aanvaard op het recyclagepark!
Huisvuil kan je immers kwijt via de tweewekelijkse huis-aan-huis-inzameling! Ter verduidelijking: alle afval dat
niet selectief wordt ingezameld, hoort in de huisvuilcontainer. Enkel te grote stukken mogen bij het grofvuil.
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