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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

GEAUTOMATISEERDE RECYCLAGEPARKEN LIMBURG.NET 
 

 RvB 24/03/2021 
 

 
 
ARTIKEL 1 –UITBATER VAN HET RECYCLAGEPARK  
 
Het recyclagepark is eigendom van en wordt beheerd door de opdrachthoudende 
vereniging Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt.  
 
 
ARTIKEL 2 – ANDERE TOEPASSELIJKE REGLEMENTEN  
 
Het tarievenreglement van Limburg.net legt vast wie toegang heeft tot het recyclagepark 
en bepaalt de tarieven en aanrekening.  
 
Het afvalreglement bepaalt de algemene aanvoerregels en de werkwijze op het park.  
 
 
ARTIKEL 3 – OPENINGSUREN 
 
De openingsuren worden als volgt vastgesteld: 
 
- openingsuren tijdens de zomerperiode (vastgesteld vanaf dinsdag na het weekend 

waarin omgeschakeld wordt naar de zomertijd): 
 

Maandag  Gesloten  Gesloten 
Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 18.00 uur 
Woensdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur 
Donderdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 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 winterperiode (vastgesteld 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 16.00 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 recyclagepark is gesloten op maandag, zondag, feestdagen. Ook op de volgende 
collectieve sluitingsdagen zijn de Limburg.net-recyclageparken gesloten: 

• 24/12: vanaf 12u30; 
• 26/12: volledige dag; 
• 31/12: vanaf 12u30; 
• 2/1: volledige dag. 
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In geval van uitzonderlijke weersomstandigheden (code rood KMI) behoudt Limburg.net 
zich het recht de openingsuren te wijzigen gedurende de duur van deze alarmcode. 
 
 
ARTIKEL 4 – TOEGELATEN AFVALFRACTIES, AANLEVERING EN REGISTRATIE. 
 
Volgende algemene bepalingen zijn van toepassing voor wat betreft de toegelaten 
afvalfracties, de aanlevering en de registratie van de aan te leveren afvalstoffen: 
 
- uitsluitend huishoudelijke afvalstoffen en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

mogen worden aangeboden. Onder vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden verstaan 
de afvalstoffen afkomstig van een zelfstandige onderneming of KMO, die zowel qua 
aard, qua samenstelling en qua hoeveelheid vergelijkbaar zijn met wat afkomstig is 
van een particulier huishouden. Bedrijfsafval als restproduct van een fabricageproces 
wordt niet aanvaard; 

- de parkwachter is bevoegd te beoordelen of de partij bedrijfsafvalstoffen ‘vergelijkbaar’ 
is zoals beschreven in het vorige punt. Indien de partij bedrijfsafvalstoffen niet als 
zijnde ‘vergelijkbaar’ kan worden aanvaard, zal de parkwachter geen toelating geven 
om deze afvalstoffen achter te laten; 

- de aangeboden afvalstoffen moeten steeds worden aangeboden in vooraf en zo veel 
als mogelijk gesorteerde fracties; 

- iedere bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het deponeren van de afvalfracties in de 
daartoe bestemde container, opslagruimte of recipiënt. Het is verboden om afval buiten 
de daartoe voorziene containers of aangeduide plaatsen achter te laten;  

- afvalfracties die in een voorgeschreven afvalzak aangeleverd dienen te worden (PMD 
en andere Optimo-afvalfracties, asbesthoudende afvalstoffen), moeten integraal in de 
inzamelcontainer gedeponeerd worden. Het ledigen van dergelijke inzamelzakken is 
niet toegestaan; 

- in geval van twijfel over de sorteerregel(s) dient steeds de parkwachter geraadpleegd 
te worden; 

- het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) dient door de bezoeker geplaatst te worden op de 
sorteertafel nabij de KGA-opbergruimte; 

- asbesthoudende afvalstoffen dienen steeds verpakt aangeleverd te worden in zakken 
of folie die voorzien en verkocht worden door Limburg.net. De verpakking moet 
hanteerbaar zijn en luchtdicht en stevig afgesloten zijn. Het verpakkingsmateriaal moet 
vooraf aangekocht worden zodat de asbesthoudende afvalstoffen verpakt aangeleverd 
worden op het recyclagepark; het verpakken van asbesthoudende afvalstoffen op het 
recyclagepark wordt niet toegestaan. Het verpakte asbestcement moet door de 
bezoeker zelf omzichtig in de container gedeponeerd worden, op dergelijke wijze dat 
de verpakking niet beschadigd wordt. Asbest in verpakkingsmateriaal bestemd voor de 
huis-aan-huisinzameling kan niet aangeleverd worden op het recyclagepark; 

- voor het aanleveren van afvalstoffen met een voertuig (al dan niet met aanhangwagen; 
kortweg voertuig genoemd), gelden de volgende beperkingen: 
o het voertuig dient volledig op de weegbrug gestationeerd te kunnen worden, zodat 

ook de beide slagbomen van de weegbrug gesloten kunnen worden. Een voertuig 
met een totale afmeting langer dan de weegbrug, mag niet gesplitst gewogen 
worden. Indien de totale voertuigcombinatie de lengte van de weegbrug 
overschrijdt en/of niet beide slagbomen gesloten kunnen worden, wordt de 
toegang automatisch geweigerd; 

  



 

Huishoudelijk Reglement_Recyclageparken_RVB24032021_BLANCO.docxRaad van Bestuur ../../2021 3 / 5
  
 

 
 
 
o het brutogewicht van het voertuig is beperkt tot 5 ton. Wanneer het brutogewicht 

deze 5 ton overschrijdt, wordt de gebruiker hiervan via de display van de weegzuil 
op de hoogte gebracht. Bij een volgende overschrijding door de betreffende partij 
(gezin of onderneming) wordt de toegang automatisch geweigerd. Enige 
uitzondering wordt gemaakt voor de aanvoer van huishoudelijk afval (straat -en 
veegvuil, marktafvalstoffen, zwerfvuil en sluikstorten) door de diensten van de 
aangesloten gemeente- en stadsbesturen;  

- afvalstoffen (zowel van huishoudelijke oorsprong als van bedrijfsmatige oorsprong) 
worden steeds manueel en vanaf de begane grond afgeladen. Het gebruik van 
machinale hulpmiddelen voor het deponeren van afvalstoffen, of voor het laden van 
verkoopproducten (compost, mulch, …) is niet toegestaan. Enige uitzondering hierop is 
het gebruik van een aanhangwagen of bestelwagen met kipbak;  

- het is de parkwachter toegestaan de automatische toegang voor de bezoekers te 
beperken wanneer dit de vlotte en veilige afwikkeling van het parkbezoek voor de 
aanwezigen ten goede komt;  

- de aangeboden afvalstoffen worden gewogen op de weegbrug. De bezoeker duidt op 
de weegzuil aan welke tariefgroep van toepassing is; 

- bij het aanleveren van afvalstoffen van verschillende tariefgroepen, worden 
verschillende weegrondes doorlopen. Indien afvalstoffen in één weegronde worden 
aangeleverd, zal de tariefgroep van de afvalstof met het hoogste tarief toegepast 
worden;  

- bij het afhalen/aankopen van producten (compost, mulch, verpakkingsproducten voor 
asbesthoudende afvalstoffen, huisvuilzakken en andere afvalzakken) registreert de 
bezoeker dit ook via de weegzuil en verwittigt de parkwachter; 

- bij het verlaten van het recyclagepark wordt een afsluitende weging uitgevoerd voor 
het bepalen van het nettogewicht en de afrekening; 

 
 
ARTIKEL 5 – BETALINGEN 
 
Indien de bezoeker geen voorafbetaling heeft gedaan, betaalt hij/zij bij het verlaten van 
het park met bancontact of door middel van overschrijving op rekeningnummer van 
Limburg.net. Een contante betaling is niet mogelijk. 
 
Na betaling (aan de weegzuil) ontvangt de bezoeker een ticket. Indien een partij door 
Limburg.net gekend is als bedrijf (alsook het BTW-nummer van dit bedrijf), geldt dit ticket 
als officiële factuur.  
 
 
ARTIKEL 6 – BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN BIJ GEBRUIK VAN HET PARK. 
 
De volgende bijzondere voorschriften zijn van toepassing bij het gebruik van het 
recyclagepark: 
 
- het storten van afvalstoffen in niet daartoe bestemde containers of opslagplaatsen, of 

op het openbare domein buiten het recyclagepark is niet toegestaan en wordt 
beschouwd als sluikstorten; 

- de bezoekers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de 
overige ruimte van het terrein steeds rein houden. Zij kunnen door de parkwachter 
verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen; 
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- het is verboden in opslagcontainers te klimmen, of vaten of andere recipiënten te 

openen om hieruit afvalstoffen te halen, en/of deze mee te nemen. Enige uitzondering 
wordt gemaakt voor openbare diensten, gemeenschapsdiensten, niet-commerciële of 
educatieve instanties  die  toestemming kunnen vragen aan Limburg.net om 
afvalstoffen mee te nemen. De parkwachter is niet gemachtigd deze beslissing te 
nemen; 

- het is verboden te roken of op enige andere wijze vuur te maken; 
- het is verboden enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, 

beplanting, gebouwen of uitrusting; 
- enkel de personen die afval komen deponeren worden toegelaten op het terrein. De 

parkwachter kan een afwijking op deze regel toestaan;  
- loslopende dieren zijn niet toegelaten op het recyclagepark; 
- kinderen jonger dan 16 jaar dienen steeds van een volwassen begeleider vergezeld te 

zijn; 
- bij het afladen van de afvalstoffen moet de motor stilgelegd worden; 

om redenen ter bescherming van de algemene volksgezondheid kan Limburg.net 
tijdelijk of permanent hygiënische verplichtingen stellen ten aanzien van de bezoekers 
aan het recyclagepark, zoals bijvoorbeeld het verplicht dragen van een mondmasker. 

 
 
ARTIKEL 7 – CONTROLE EN SANCTIES 
 
De parkwachter heeft de leiding en de controle over het recyclagepark. De bezoeker is 
verplicht om de richtlijnen van de parkwachter strikt na te leven. Hij/zij moet zich 
identificeren op eenvoudig verzoek van de parkwachter. 
 
In geval van openstaande schulden, cf. het geldende belasting- of retributiereglement, 
zal de bezoeker geen toegang krijgen tot het recyclagepark.  
 
Indien de aanvoer van afvalstoffen niet in overeenstemming is met het geldende 
afvalreglement en/of de bepalingen van  dit huishoudelijk reglement, kan de  parkwachter 
de toegang ontzeggen aan de bezoeker. De betrokkene kan met gemotiveerd schrijven 
tegen deze maatregel klacht indienen bij Limburg.net. Dergelijke klacht schorst de 
beslissing van de parkwachter niet. De betrokkene wordt schriftelijk op de hoogte gebracht 
van het standpunt van Limburg.net.  
 
Het recyclagepark is uitgerust met camerabewaking. Deze camerabewaking heeft een 
tweeledige doelstelling: 
- de bewaking van de algemene veiligheid en de bescherming van de infrastructuur; 
- de vaststelling van bewust foutief sorteergedrag door de bezoekers (sluikstorten) dat 

kan leiden tot toepassing van een GAS-boete zoals beschreven in het afvalreglement. 
 
De camerabewaking wordt voorzien cf. de wetgeving op de camerabewaking en wordt op 
het recyclagepark aangeduid met een pictogram. In het kader van de wetgeving op 
privacy, kunnen bezoekers geen beelden raadplegen of opvragen. Beelden worden enkel 
verstrekt aan politiediensten. Het retroactief raadplegen van camerabeelden inzake de 
aanvoer van afvalstoffen kan niet afgedwongen worden van Limburg.net. 
 
 
  



 

Huishoudelijk Reglement_Recyclageparken_RVB24032021_BLANCO.docxRaad van Bestuur ../../2021 5 / 5
  
 

 
 
 
ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID. 
 
De bezoekers betreden het recyclagepark op eigen verantwoordelijkheid.  
 
Limburg.net kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging van 
persoonlijke goederen, noch voor diefstal, noch voor lichamelijk letsel.  
 
Enkel bij beschadiging van persoonlijke goederen te wijten aan een defect of gebrekkig 
functioneren van de infrastructuur van het recyclagepark kan Limburg.net aansprakelijk 
worden gesteld. 
 
In geval van beschadiging van de infrastructuur van het recyclagepark door de bezoeker, 
zal deze hiervoor aansprakelijk gesteld worden. In geval van beschadiging door het 
voertuig en/of aanhangwagen van de bezoeker, zal een Europees aanrijdingsformulier 
opgesteld worden.  
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