
Wegwijs in het  

recyclagepark  
van Tessenderlo

Vanaf 5 september 2017  
opent het nieuwe 

recyclagepark 
 



Meeste afvalfracties 
blijven gratis!
De tabellen hiernaast geven een overzicht 
van de afvalsoorten, de quota en de verschil-
lende tarieven. Voor sommige afvalsoorten 
gelden verschillende quota en tarieven. 
Wanneer u deze samen afvoert naar het park, 
moet u meer dan één keer langs de weegbrug 
passeren zodat de juiste quota en tarieven 
aangerekend worden. Wordt de weegcyclus 
niet herhaald, wordt het hoogste tarief van de 
afvalfractie voor de totale aanvoer genomen.

Quota  
& tarieven

Uitbating  
van het nieuw 
recyclagepark 
door Limburg.net

Hoe meldt u 
zich aan op het 
recyclagepark?
Elektronische identiteitskaart 
(eID) voor particulieren
Als particulier kunt u op 
het recyclagepark terecht 
met uw elektronische iden-
titeitskaart (eID).

Toegangsbadge voor kmo’s,  
verenigingen en scholen
Ook kmo’s, verenigingen  en scholen 
zijn welkom op het recyclagepark, na 
aanvraag en aankoop van een toegangs-
kaart (15 euro). Een kmo, vereniging of 
school kan recycleerbaar afval onbeperkt 
afleveren op het park. Voor de overige 
fracties betalen zij vanaf de eerste kilo-
gram. Bedrijfsafval – restproduct van 
fabricage – is niet toegelaten. U ontvangt 
bij het verlaten van het park een factuur. 

Vraag uw toegangskaart 
aan bij Limburg.net: 

• T - 0800 90 720  

• E - info@limburg.net

• www.limburg.net/toegangskaart

Jaarlijkse quota afval die 
door een gezin kosteloos 
afgeleverd kunnen worden.

AFVALSOORT QUOTUM

Recycleerbaar afval* onbeperkt

Groenafval 400 kg/gezin

Zuiver bouwpuin 1 000 kg/gezin

Asbest 200 kg/gezin

Tarieven die aangerekend 
worden na overschrijding quota

AFVALSOORT PRIJS ALS QUOTA  
OVERSCHREDEN 
ZIJN

Zuiver bouwpuin 0,025 euro/kg

Groenafval 0,05 euro/kg

Asbest 0,08 euro/kg

Altijd betalend

AFVALSOORT PRIJS

Grond  0,05 euro/kg

Hout 0,05 euro/kg

Gemengd bouwpuin 0,08 euro/kg

Gipsplaten 0,08 euro/kg

Grofvuil 0,18 euro/kg

Roofing 0,18 euro/kg

*Recycleerbaar afval = elektrische apparaten, autobanden 
(max. 4 per jaar per gezin), harde plastics, holglas, kaarsresten, 
kga,  kurkresten, metalen, papier en karton, piepschuim, pmd 
(in de blauwe zak), textiel, vlakglas en zachte plastics.

Surf naar mijn.limburg.net, 
registreer u en kijk vervolgens 
bij ‘mijn parkbezoeken’ na 
hoeveel uw quota bedragen.

Vanaf dinsdag 5 september 2017 
baat Limburg.net het nieuwe en 
volledig geautomatiseerde recy-
clagepark in Tessenderlo uit. 
Limburg.net is de intercommunale 
die instaat voor afvalinzame-
ling en -verwerking in Limburg 
en de stad Diest.

Afval is onvermijdelijk en het kost handen-
vol geld om het afval te verwerken. Om 
de verwerkingskosten onder controle te 
houden, wordt er gewerkt met drie quota, 
berekend op de normale jaarlijkse afval-
productie van een gezin. Een quotum is 
het maximale gewicht dat u jaarlijks (van 
1 januari tot en met 31 december) gratis 
kunt brengen. Voor 2017 gelden de gratis 
quota tot en met 31 december. Indien de 
quota niet volledig opgebruikt werden, 
dan worden ze niet overgedragen naar het 
volgend jaar. Zolang u die quota niet over-
schrijdt, hoeft u niet te betalen. Voor de 
aflevering van sommige afvalsoorten moet 
onmiddellijk betaald worden. Verder in 
deze folder leest u alles over de verschil-
lende quota, afvalsoorten en tarieven.



Het recyclagepark van Tessenderlo beschikt over 
verschillende gebruiksvriendelijke voorzieningen. U 
vindt ze terug op het plan. Welke fracties u ook brengt 
naar het park, u moet altijd over de weegbrug rijden. 
Zo kunnen we nauwkeurig bepalen hoeveel afval u 
aanvoert en of u er al dan niet voor moet betalen.

WERKING  
VAN HET PARK

Afvalsoorten die 
ingezameld  
worden op het 
recyclagepark
Op het recyclagepark kunt u terecht met de 
volgende afvalstoffen: elektrische appara-
ten, asbest (golfplaten), autobanden (max. 4 
per jaar per gezin), boomstronken, fijn tuinaf-
val, gemengd bouwpuin, gipsplaten, grofvuil, 
harde plastics, holglas (wit en gekleurd), hout, 
kaarsresten, kga (klein gevaarlijk afval: frituur-
vet en –olie, motorolie, tl-lampen, rookmelders, 
autoaccu’s, injectienaalden in naaldcontai-
ner, batterijen, …), kurkresten, metalen, papier 
en karton, piepschuim, pmd (in de blauw zak: 
plastiek flessen en flacons, metalen verpak-
kingen en drank kartons), roofing, snoeihout, 
textiel, treinbielzen, vlakglas, zachte plas-
tics, zuiver bouwpuin en zuivere grond.

Het wegen  
van afval
Hou rekening met volgende tips 
voor een correcte weging:

• De weegbruggen op het recyclagepark 
kunnen gewichten tot 30 ton registreren 
en tot 5 kg nauwkeurig wegen. Dit bete-
kent dat wanneer u bij een bezoek aan het 
park minder dan 5 kg aflevert, er 5 kg aange-
rekend wordt. Vanaf 5 kg rondt het gewicht 
naar boven of beneden af volgens de gang-
bare afrondingsregels. Bijvoorbeeld: u brengt 
6,7 kg afval, dan wordt er 5 kg aangerekend. Een 
gewicht van 8,1 kg wordt afgerond naar 10 kg. 
Limburg.net garandeert u een correcte afreke-
ning omdat meerdere bezoeken aan het park 
ervoor zorgen dat de afrondingen naar boven 
en beneden elkaar in evenwicht houden.

• Zie erop toe dat er geen ander voertuig 
op de weegbrug staat als uw auto of 
fiets wordt gewogen.

• Bent u met twee naar het park gekomen? Zorg 
dat u ook allebei opnieuw in de auto zit wanneer 
u voor de tweede maal de weegbrug oprijdt.

• Voor sommige afvalfracties gelden verschil-
lende quota en tarieven. Wanneer u deze samen 
afvoert naar het park, moet u meer dan één 
keer langs de weegbrug passeren zodat de 
juiste tarieven aangerekend worden. Bij het bin-
nenrijden van het park neemt u de ingaande 
weegbrug. Nadat u een afvalfractie heeft gede-
poneerd rijdt u opnieuw naar de ingaande 
weegbrug voor een volgende weging.  U hoeft 
hiervoor het park niet te verlaten. Dit blijft u her-
halen tot u alle fracties heeft gedeponeerd.
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1  Ingang en uitgang

2  Weegbrug ingang
 Rij de weegbrug op. Steek uw elektroni-

sche identiteitskaart (eID) in de kaartlezer 

van de zuil en geef in welke afvalsoort 

u bij heeft. De lading afval wordt een 

eerste maal gewogen (brutoweging). U 

krijgt uw kaart samen met een ticket 

terug. Na de registratie gaat de slag-

boom open en rijdt u het park binnen.

3  Op de infopanelen 
 naast elke container leest u welk soort 

afval u in welke container deponeert. 

4  Volg de rijrichting en parkeer alleen 
op de daarvoor voorziene stroken.

5  Deponeer uw afval in de containers.

6  Herhaal weegcyclus
 Heeft u afvalfracties waarop verschil-

lende tarieven of quota van toepassing 
zijn, dan moet u, na aflevering van de 
eerste fractie, opnieuw de ingaande weeg-
brug oprijden. Registreer u opnieuw met 
uw kaart en geef uw afvalsoort op. Het 
voertuig wordt opnieuw gewogen (tar-
raweging). Dit blijft u herhalen tot u 
alle fracties heeft gedeponeerd.

7  Weegbrug uitgang
 Rij naar de uitgang van het park en rij 

de weegbrug op. Steek uw eID opnieuw 
in de zuil. Het voertuig wordt opnieuw 
gewogen. Na deze weging wordt het 
nettogewicht berekend en kunt u het 
park buitenrijden. U moet betalen? Op 
pagina 6 ontdekt u de mogelijkheden.

8  Parkwachtershuisje



HOE  
BETALEN?

Recyclageparken  
die Limburg.net uitbaat

De weegbrug weegt hoeveel afval u aanvoert en het 
geautomatiseerde systeem duidt aan of u er al dan 
niet voor moet betalen. Moet u betalen, dan kiest u 

uit één van de volgende betalingsmogelijkheden:

Betalen met bancontact 
U kiest voor bancontact op de 
betaalzuil en rekent vervolgens af.

Vooraf betalen
U stort op voorhand een bedrag 
op de rekening IBAN BE25 0910 
1247 95 82 - BIC GKCC BE BB van 
Limburg.net. Bij het verlaten van 
het park wordt automatisch uw 
verschuldigd bedrag in mindering 
gebracht van het vooraf betaalde 
bedrag. Vergeet bij de mededeling 
zeker niet de naam en het adres 
te vermelden van de partij voor 
wie de vooraf betaling bedoeld is.

Betalen met overschrijving 
Kies enkel voor deze oplossing als 
u uw betaalkaart niet bij heeft en 
u moet betalen bij het buitenrijden 

Cash  
betalen 
in het park 

kan niet!

van het park. U kiest voor over-
schrijving op de betaalzuil. De zuil 
geeft u uw eID terug, samen met 
een ticket waarop het rekeningnum-
mer, het verschuldigde bedrag en 
een gestructureerde mededeling 
staan. Betaal vervolgens onmiddellijk 
thuis uw openstaande schuld aan de 
hand van de informatie op het ticket.  
Opgelet! Wanneer u kiest voor over-
schrijving, betekent dit niet dat u 
thuis een overschrijvingsformu-
lier toegestuurd zal krijgen op basis 
waarvan u uw openstaand saldo kan 
vereffenen.  Het ticket dat uit de zuil 
komt, geldt als overschrijvingsfor-
mulier. Hou er ook rekening mee dat 
de verwerking van een overschrijving 
enkele dagen tijd in beslag neemt. 

Limburg.net

Niet aangesloten

Maasmechelen

Alken

Borgloon

Neerpelt

Overpelt

Lommel

Kinrooi

Maaseik

Zutendaal

Lanaken

Tongeren

Wellen

Voeren

Houthalen-

Ham

Heusden-
Zolder

Halen

As

Lummen

Peer

Meeuwen-
Gruitrode

Nieuwerkerken

Diest

Riemst

Opglabbeek Dilsen-
Stokkem

Beringen

Hamont-
Achel

Bocholt

Hechtel-
Eksel

Leopoldsburg

Bree

Tessenderlo

Zonhoven

Genk

Hasselt

Bilzen

Diepenbeek

Sint-Truiden

Gingelom

Heers

Herk-de-Stad

Helchteren

Hoeselt

Kortessem

Limburg.net baat voor 28 gemeenten 26 geautomatiseerde 
recyclageparken uit. Ze werken allemaal met dezelfde quota 
en tarieven. Met uw elektronische identiteitskaart (eID) bent 

u daardoor ook op die parken welkom: Alken, As/Opglabbeek, 
Beringen, Bocholt, Borgloon, Diepenbeek, Diest, Halen, Ham, 

Hamont-Achel/Neerpelt, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, 
Houthalen-Helchteren (vanaf 26 september), Kinrooi, Lommel, 

Lummen, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, 
Nieuwerkerken, Overpelt, Peer, Tongeren, Riemst en Zonhoven.  

Op www.limburg.net/recyclagepark-limburgnet vindt u 
alle adressen van de Limburg.net-parken.



Praktisch
Recyclagepark Tessenderlo
Fabriekstraat 
3980 Tessenderlo 
T - 013 69 00 12

OPENINGSUREN

Openingsuren tijdens de ZOMER 
(vanaf dinsdag na het weekend waarin omgeschakeld wordt naar de zomertijd)

Maandag Gesloten Gesloten

Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur

Woensdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur

Donderdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 18.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur

Openingsuren tijdens de WINTER
(vanaf dinsdag na het weekend waarin omgeschakeld wordt naar de wintertijd)

Maandag Gesloten Gesloten

Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur

Woensdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur

Donderdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur

Het park is gesloten op maandag, zondag en feestdagen.

INFO
Vragen over de werking van het vernieuwde geautomatiseerde park?  

Limburg.net 
Gouverneur Verwilghensingel 32 
3500 Hasselt 
T - 0800 90 720 
E - info@limburg.net

www.limburg.net

facebook.com/Limburg.net
twitter.com/limburgnet


