Wat zijn de tarieven?
HOEVEEL U BETAALT HANGT
AF VAN DE AFVALSOORT
EN VAN DE HOEVEELHEID
Sommige afvalsoorten mag u
onbeperkt afleveren, voor andere
geldt een quotum. Een quotum
is het gewicht dat u jaarlijks
(van 1 jan. t/m 31 dec.) naar
het park kan brengen zonder
meerkost. Het quotum zit
inbegrepen in de afvalbelasting
en is enkel geldig gedurende
dat kalenderjaar.

Het quotum verschilt
naargelang het type afval.
• Voor recycleerbaar afval is
het quotum onbeperkt. Dit
betekent dat u huishoudelijke
hoeveelheden gratis naar het
recyclagepark kan brengen.
• Sommige afvalsoorten zijn
betalend zodra het maximum
quotumgewicht bereikt is.
• Andere afvalsoorten zijn steeds
betalend, vanaf de eerste kilo.

Tarief dat aangerekend wordt
na overschrijding quotum

altijd betalend

Grofvuil/roofing

altijd betalend

Gemengd bouwpuin

altijd betalend

Houtafval

600 kg/gezin

Asbest

400 kg/gezin

Groenafval

1.000 kg/gezin

Zuiver bouwpuin

altijd gratis

Recycleerbaar afval

Quotum

Afvalcategorie

gratis
0,025 euro/kg
0,05 euro/kg

HOE BETALEN?
Met een openstaand saldo heeft u geen automatische toegang tot
het recyclagepark. Betaal daarom onmiddellijk aan de uitgangszuil
met Bancontact of reken af via het voorschot. Betaal vooraf en
stort een bedrag op rekeningnummer IBAN BE25 0910 1247 95 82
(vermeld in het veld ‘mededeling’ steeds uw naam en adres). Bij
het buitenrijden van het park wordt het verschuldigd bedrag in
mindering gebracht. U kan uw saldo nakijken op mijn.limburg.net.

WAT MET KLEINE HOEVEELHEDEN AFVAL?
De weegbruggen wegen tot op 5 kg correct. Dit betekent
dat wanneer u bij een bezoek aan het park minder dan 5 kg
aflevert, er toch 5 kg aangerekend wordt. Vanaf 5 kg rondt
het gewicht naar boven of beneden af volgens de gangbare
afrondingsregels. Het heeft met andere woorden geen zin om
naar het recyclagepark te rijden met kleinere hoeveelheden
afval die samen minder dan 5 kg wegen. Heeft u minder dan 5 kg
afval? Wacht dan om naar het recyclagepark te gaan of geef uw
afval (indien mogelijk) mee met de huis-aan-huis-ophaling.

0,08 euro/kg
0,11 euro/kg
0,08 euro/kg
0,18 euro/kg

De hier vermelde tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2021.
Tarieven kunnen echter worden aangepast, kijk daarom zeker op
www.limburg.net/recyclageparken voor de meest actuele tarieven.

IS HET RECYCLAGEPARK ENKEL VOOR PARTICULIEREN?
Verenigingen en kmo’s zijn ook welkom op een
Limburg.net-recyclagepark met afval dat gelijkaardig is aan
dat van een gezin, zowel qua grootte als samenstelling.
Voor hen worden geen quota bepaald, ze betalen voor alle
niet-recycleerbare afvalsoorten vanaf de eerste kilogram.
Meer info op www.limburg.net/kmos-en-verenigingen.

twitter.com/limburgnet
0800 90 720

f facebook.com/Limburg.net

www.limburg.net

info@limburg.net

De parken zijn gesloten op maan-, zon- en feestdagen.
Zie www.limburg.net/recyclageparken.
Maandag

Gesloten

Dinsdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 18.00 u

Woensdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 17.00 u

Donderdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 17.00 u

Vrijdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 17.00 u

Zaterdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 16.00 u

(vanaf de eerstvolgende dinsdag na de omschakeling naar zomertijd)

ZOMER
Maandag

Gesloten

Dinsdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 16.00 u

Woensdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 16.00 u

Donderdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 16.00 u

Vrijdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 16.00 u

Zaterdag

9.00 - 12.30 u

13.00 - 16.00 u

Alles wat u moet weten voor een
vlot en aangenaam bezoek.

Wegwijs in
het recyclagepark

(vanaf de eerstvolgende dinsdag na de omschakeling naar wintertijd)

WINTER

Openingsuren

• Kalk, porselein (borden, koffiekopjes,
wc-meubel, ...), steentapijt,
ytong-blokken, grond (zwart), ...
• Gipsplaten of gyproc (aparte container).

GEMENGD BOUWPUIN

• Laminaat, MDF, timmerhout, vezelplaten, ...
• Vol meubelhout (bv. eiken kast of tafel).
Let op: spiegels, glas en beslag
verwijderen.

HOUTAFVAL

AFHALEN/VERKOOP

• U kan bulkcompost
aankopen tegen de
prijs van 0,01 euro/kilo.
De compost schept u
zelf op.

• U kan een
compostbak of -vat
voordelig aankopen.
• Koop of haal het
verpakkingsmateriaal
voor asbest af.

OK

RECYCLEERBAAR

ZUIVER STEENPUIN

GROENAFVAL

Hulp nodig van een parkwachter?
Druk op de bel op de zuil en een
parkwachter komt naar u toe.

AFHALEN/VERKOOP

ASBEST

GEMENGD BOUWPUIN

HOUTAFVAL

• Golfplaten/eterniet, leien,
venstertabletten, schouwpotten.
• Asbest moet verpakt aangeleverd worden. Koop het verpakkingsmateriaal aan in het park.
Meer info op www.limburg.net/
asbest

ASBEST

• Grofvuil: restafval dat niet in de huisvuilzak past:
matrassen, tapijten, niet-houten meubelen,
kapotte stoffen zetel.
• Roofing (aparte container).
• Geïmpregneerd hout (bijv. van carport, tuinhuis of
tuinmeubelen), treinbielzen, ... (aparte container).
Let op: afval verzameld in zakken is
niet toegelaten.

GROFVUIL/ROOFING

GROFVUIL/ROOFING
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Elke afvalcategorie moet apart worden gewogen. Daarom
rijdt u voor een volgende categorie opnieuw over de
weegbrug en selecteert u de juiste categorie. Op die manier
wordt telkens het correcte tarief aangerekend, en krijgt u bij
het verlaten van het park een correcte eindafrekening.

Vergeet na het selecteren van de juiste afvalsoort niet
op OK te drukken. Pas daarna registreert het systeem de
selectie en gaat de slagboom open.

• Papier en karton, pmd (in blauwe zak),
zachte en harde plastics, holglas,
elektrische en elektronische apparaten,
autobanden (max. 4 per jaar per gezin)
metalen, piepschuim, kaarsresten, kga,
kurkresten, textiel en vlakglas.

RECYCLEERBAAR

• Bakstenen, (gewapend beton), dakpannen,
klinkers, stabilisé, chape, dolomiet,
zand (wit en geel), tegels zonder glazuur, ...

ZUIVER STEENPUIN

• Fijn tuinafval: gras, bladeren, haagscheersel,
hooi en stro (zonder mest), struiken, ...
• Boomstronken.
• Snoeihout: takken, stammen van coniferen, ...

GROENAFVAL

