HOE KNOOPT U DE NIEUWE
HUISVUILZAKKEN DICHT?
Bij afhaling van uw quotum ontvangt u grijze huisvuilzakken. De zakken hebben niet enkel een nieuwe
kleur, maar ook een nieuwe sluiting. U knoopt de
huisvuilzak toe aan de hand van 4 flappen.

STAP 1

STAP 2

BORDEAUX WORDT GRIJS
Vanaf dit jaar introduceert Limburg.net een nieuwe
huisvuilzak. De nieuwe zak heeft een grijze kleur
en een wavetop-sluiting. De nuttige inhoud van
de zakken blijft even groot, maar ze moeten wel
anders gesloten worden en de kleur is grijs.

DE BORDEAUX HUISVUILZAKKEN
MAG U BLIJVEN GEBRUIKEN.

Stop de zak niet te vol
om de flappen goed te
kunnen dichtknopen.

STAP 3

Sluit de zak kruiselings.
Neem daarvoor eerst
twee tegenoverliggende
flappen en leg er een
dubbele knoop in.

Haal uw
huisvuilzakken
2020 af,
dan doen wij
hetzelfde met
uw afval.

STAP 4

Misschien heeft u nog een rol bordeaux zakken
met oude sluiting? De bordeaux huisvuilzakken met
de sluitstrip mag u blijven vullen en buitenzetten
voor ophaling. Check even uw kast waar u de huisvuilzakken bewaart. Gebruik eerst uw bordeaux
zakken vooraleer u de grijze huisvuilzakken vult.

BEKIJK UW AFVALINFORMATIE
OP MIJN.LIMBURG.NET
In de loop van 2020 ontvangt u uw afvalbelasting.

Doe hetzelfde met de
resterende flappen.

Zorg dat er voldoende
handgreep overbijft
zodat onze ophalers de
zakken makkelijk en veilig
kunnen vastnemen.

Vanaf 10 februari 2020 kunt u op mijn.limburg.net
nakijken hoeveel huisvuilzakken zijn inbegrepen in
uw afvalbelasting. Vanaf dat moment tot en met
31 december 2020 kunt u deze huisvuilzakken afhalen.
Op mijn.limburg.net kunt u alle informatie over uw
huishoudelijk afval van dichtbij opvolgen. Bij uw
eerste bezoek op mijn.limburg.net registreert u zich
met uw elektronische identiteitskaart (eID). Daarna
ontvangt u een paswoord en heeft u uw eID-lezer niet
meer nodig. Bij een volgend bezoek logt u in met een
gebruikersnaam en paswoord. U krijgt enkel informatie
te zien die op uw persoonlijke situatie afgestemd is.
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A

UW HUISVUILZAKKEN
2020
Elk gezin dat op 1 januari 2020 gedomicilieerd
is in Diepenbeek betaalt een afvalbelasting aan
Limburg.net voor de inzameling en de verwerking
van het afval. In dat bedrag zit een hoeveelheid
huisvuilzakken vervat, die u kunt afhalen in een
van de verschillende afhaalpunten. Het aantal
hangt af van de gezinstoestand op 1 januari 2020.
GEZINSSAMENSTELLING
OP 1 JANUARI 2020

WAAR KUNT U UW
HUISVUILZAKKEN 2020
AFHALEN?
Op de volgende locaties kunt u van
10 februari 2020 tot en met 31 december 2020
uw huisvuilzakken gaan afhalen. Dit zijn ook de
locaties waar u uw gft-sticker 2020 kunt kopen.

1 persoon

2 rollen van 22 liter
(10 zakken per rol)

2 personen

2 rollen van 44 liter
(10 zakken per rol)

3 personen

2 rollen van 44 liter en 1 rol
van 22 liter (10 zakken per rol)

4 personen of meer

3 rollen van 44 liter
(10 zakken per rol)

LOCATIE

ADRES

AD Diepenbeek

Nieuwstraat 169

Carrefour Market

Wijkstraat 37

Lambrichts Jos

Tierstraat 49

R&C Diepenbeek

St. Servatiusstraat 58 bus 1

Spar Putzeys

St. Servatiusstraat 94/2

OPENBARE DIENSTEN
LOCATIE

Kleef uw gft-sticker 2020 vóór 1 april 2020 op uw gftcontainer. Indien u na 1 april 2020 geen sticker 2020
heeft op uw container, wordt uw container niet meer
geledigd. De sticker is vanaf 10 februari 2020 te koop.
PRIJZEN:

HANDELSZAKEN

AANTAL ROLLEN
HUISVUILZAKKEN

AANKOOP
GFT-STICKER
2020

• Sticker gft-container 40 liter: 15 euro
• Sticker gft-container 120 liter: 40 euro

AANKOOP
HUISVUILZAKKEN
Heeft u niet genoeg zakken?
Dan kunt u er bijkopen.
PRIJZEN:

ADRES

Technische dienst

Industrielaan 6

Recyclagepark *

Demerstraat 17

• Grote grijze huisvuilzakken van
44 liter: 12,50 euro/rol van 10 zakken
• Kleine grijze huisvuilzakken van
22 liter: 6,25 euro/rol van 10 zakken

* Enkel bedeling, geen verkoop

!

UW ELEKTRONISCHE
IDENTITEITSKAART

Om uw huisvuilzakken 2020 af te halen en
uw gft-sticker te kopen, heeft u
uw elektronische identiteitskaart
nodig. Vergeet deze dus zeker niet!

KIES UW FORMAAT ZAK BIJ
AFHALING QUOTUM
Heeft u liever grote zakken in plaats van
kleine of omgekeerd? Wisselen is mogelijk
als u de volgende regels respecteert:
• 1 rol grote zakken (44 liter) is omruilbaar
voor 2 rollen kleine zakken (22 liter)
• 2 rollen kleine zakken (22 liter) zijn omruilbaar
voor 1 rol grote zakken (44 liter)
Enkel op het ogenblik van afhaling van uw quotum
2020 kunt u het voorgestelde formaat huisvuilzak
inwisselen naar het andere formaat. Het is niet
mogelijk om rollen bordeaux huisvuilzakken
om te wisselen naar grijze zakken.

