
Haal uw  
huisvuil-
zakken af 
vanaf 13 februari 2023

Bekijk uw afval- 
informatie op  
mijn.limburg.net 
Op uw mijn.limburg.net-account vindt u gepersonaliseerde 
informatie over uw afvalsituatie. Door te surfen 
naar www.limburg.net/inloggen kan u: 

• Nakijken hoeveel huisvuilzakken worden aangerekend  
op  de afvalbelasting 2023.

• Uw bezoeken aan een Limburg.net-recyclagepark  
terugvinden. 

• Een grofvuil- of asbestophaling aan huis aanvragen.

Verwerkt u uw afval grotendeels zelf? Kiest u  
bewust producten zonder verpakkingsafval?  
Of bent u gewoon een kei in het sorteren? 

Dan zou u wel eens huisvuilzakken over kunnen hebben  
Vanaf het voorjaar van 2023 kan u onaangebroken rollen  
grijze huisvuilzakken omruilen tegen slimmesorteerpunten.  
Met die punten kan u bijvoorbeeld andere kleuren 
afvalzakken kopen, mobiliteitstickets aankopen of 
andere bonnen die u in een selectie van winkels kan 
gebruiken. U kan maximaal 3 onaangebroken rollen 
grote zakken of 6 rollen kleine zakken omruilen. 

Meer info op www.limburg.net/slimmesorteerpunten.

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

www.limburg.net

Nog geen account? 
Surf naar www.limburg.net/inloggen en geef bij 
‘nieuwe gebruiker’ uw e-mailadres in. U bevestigt 
uw identiteit éénmalig met uw elektronische 
identiteitskaart of een identificatie-app. Vanaf 
uw tweede bezoek kan u gewoon inloggen 
met uw e-mailadres en een paswoord.

Ruil ze om naar 
slimmesorteerpunten 

Zakken 
over? 



UW ELEKTRONISCHE 
IDENTITEITSKAART

Om uw huisvuilzakken af te halen,  
heeft u uw elektronische  
identiteitskaart nodig.  
Vergeet deze dus zeker niet!

!

WAAR KUNT U UW HUISVUIL-
ZAKKEN VOOR 2023 AFHALEN?
Op de volgende locaties kunt u van 13 februari tot en met 
31 december 2023 uw huisvuilzakken van 2023 afhalen. 
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Apotheek 
Grote Heide Grote Heide 17 x x

Apotheek  
Standaert Heerstraat 5 x x

Bakkerij Cash&Co Lindelsebaan 254 x x

Brico Boseind 9 x x

Jumbo De Koel 16 x x

Recyclagepark 
Heikesveld Heuvelerweg 26 x

Recyclagepark  
Nolimpark Lieven Bauwenslaan 5 x

‘t Verfspoor Fabrieksstraat 104B x x

 

BEDELINGSDAGEN GEORGANISEERD 
DOOR DE GEMEENTE

LOCATIE ADRES DATUM UREN
Ontmoetings-

centrum De Peel 
Norbertinessen-

laan 7 20/2/2023 15.30u tot 18.30u

ontmoetingscen-
trum ‘t Zoalke Lille Dorp 26 21/2/2023 15.30 tot 18.30 u

Ontmoeting-
centrum Pax Grote Heide 16 22/2/2023 15.30u tot 18.30u

Ontmoetings- 
centrum  

De Kentings
De Kentings 18 23/2/2023 15.30u tot 18.30u

Ontmoetings- 
centrum De Vranken Herent 122 24/2/2023 15.30u tot 18.30u

cc Palethe Jeugdlaan 2 27/2/2023 15.30u tot 18.30u

Ontmoetings-
centrum 

Den Drossaert
Parkstraat 21 28/2/2023 15.30u tot 18.30u

Ontmoetings-
centrum de Schakel Leukenstraat 29 1/3/2023 15.30u tot 18.30u

Ontmoetings-
centrum Holheide Heikapper 25 2/3/2023 15.30u tot 18.30u

SORTEER UW AFVAL  
IN 5 VERSCHILLENDE  
AFVALZAKKEN
Voor de inzameling van huisvuil krijgt elk gezin een 
aantal zakken toegewezen. Dat is niet zo voor de 
andere afvalsoorten. Die zakken kan u aankopen. In 
volgend overzicht vindt u de prijzen per type zak. 

KIES UW FORMAAT ZAK BIJ 
AFHALING QUOTUM
Heeft u liever grote zakken in plaats van kleine of 
omgekeerd? Wisselen is mogelijk op het moment 
dat u uw quotum afhaalt. In plaats van 1 rol grote 
zakken van 44 liter kan u kiezen voor 2 rollen 
kleine zakken van 22 liter. Omgekeerd kan ook.

2 rollen van 22 liter 

2 rollen van 44 liter
(10 zakken per rol)

(10 zakken per rol)

3 rollen van 44 liter
(10 zakken per rol)

(10 zakken per rol)

2 rollen van 44 liter 
en 1 rol van 22 liter 

UW HUISVUIL- 
ZAKKEN 2023
Elk gezin dat op 1 januari 2023 gedomicilieerd  
is in Pelt 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 2023.

AFVALSOORT HUISVUIL PMD TUIN- 
AFVAL

TEXTIEL KEUKEN- 
AFVAL

Klein Groot

PRIJS/ROL €6,25 €12,50 €3 €2,50 €1 €2

PRIJS/ZAK €0,63 €1,25 €0,15 €0,25 €0,10 €0,15

LITERINHOUD 
/ZAK 22 liter 44 liter 60 liter 50 liter 50 liter 17 liter

KLEUR grijs blauw groen oranje geel

TYPE SLUITING flappen trekband flappen flappen trekband

AANTAL 
 ZAKKEN 
/ROL 

10 20 10 10 13

De ophalers nemen enkel officiële Limburg.net-afvalzakken mee.  
U herkent die aan het logo van Limburg.net, zowel op de zakken  
als op de wikkel rond de rol. 


