samen voor afval met toekomst !

Recyclagepark Oud-Heverlee
Bierbeekstraat 8b, 3052 Oud-Heverlee
Openingsuren:
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

}

van 12.30 tot 19.30 uur

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur
Gesloten op maandag, zon- en feestdagen.

Sorteer thuis je afval per soort en breng het
gesorteerd naar het recyclagepark.
• Voor sorteerinfo, raadpleeg de recyclageparkfolder of de sorteerwijzer op www.ecowerf.be.
Op het recyclagepark ook te verkrijgen:
• Roze zakken voor zachte plastics: E 2,50 per
rol van 10 stuks.

Voor meer info?
Bel gratis 0800/97 0 97

Toegangskaart:
Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor inwoners van de
gemeente Oud-Heverlee. Enkel met een geldige identificatie
(identiteitskaart, inschrijvingsbewijs wagen ... ) krijg je toegang
tot het recyclagepark.
Het retributiesysteem:
Betalen kan enkel met knipkaarten van E 10,00. De knipkaarten
zijn te koop op volgende adressen:
• Blanden:
Total tankstation
• Haasrode:
J&J Drinks, Spar,
• Oud-Heverlee:
Drankwinkel Schroeders
• St. Joris Weert:
Tuincentrum Michaux,
Proxy Delhaize,
• Vaalbeek:
Gemeentehuis (technische dienst)
Bij elk bezoek aan het recyclagepark betaal je een aanbiedingsretributie. Deze is afhankelijk van de aard van het afval en het
vervoermiddel waarmee je afval brengt:
• te voet, met de fiets of personenwagen: E 2,50
• personenwagen met aanhangwagen (max. 2m3): E 7,50
• bestelwagen en/of bedrijfswagen (max. 4m3): E 20,00
Als je enkel aeea (afgedankte elektrische en elektronische
apparaten), kga (klein gevaarlijk afval, waaronder verfresten,
frituurolie en spuitbussen van gif), kaarsen, zachte plastics (in roze
zak met EcoWerf-logo) en/of asbestcement (eterniet) aflevert, betaal
je geen aanbiedingsretributie. Deze afvalsoorten zijn altijd gratis.
Voor het afleveren van grofvuil betaal je naast de aanbiedingsretributie ook een retributie op grofvuil. Raadpleeg de tarieven
op de achterzijde van deze folder.

Aanleveringsdetails per afvalsoort
Afvalsoort

Prijs			

Aeea (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten)

Gratis

Asbestcement (eterniet)

Gratis
V.U. Jos Artois, EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven. Versie september 2017

Boomstronken		Aanbiedingsretributie

Cellenbeton		
Aanbiedingsretributie
Eps (piepschuim)		Aanbiedingsretributie
Gips en kalk		Aanbiedingsretributie
Glas (hol en vlak gescheiden)		Aanbiedingsretributie
Gras en bladeren		Aanbiedingsretributie - gratis van
				
1 oktober tot en met 15 december
Grofvuil
			
			
			
			
			
			

Per begonnen 0,5 m3 (stuk of pakket)		
E 5,00
Of
1-persoonsmatras of -bed of 1-zit zetel		E 5,00
Stoel (2 stuks)		E 5,00
(Tuin)tafel		
E 5,00
2-persoonsmatras of -bed of 2-zit zetel		E 10,00
3-zit zetel		E 15,00

Harde plastics		Aanbiedingsretributie
Herbruikbare goederen		Aanbiedingsretributie
Kaarsen		

Gratis

Keramiek		

Aanbiedingsretributie

Kga (Klein Gevaarlijk Afval)

Gratis

Kurk

Gratis

Oude metalen		Aanbiedingsretributie
Papier en karton		Aanbiedingsretributie
Pmd (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingenen Drankkartons)		
Aanbiedingsretributie + aanbieden in
					
blauwe pmd-zak met logo EcoWerf
Sloophout 		Aanbiedingsretributie
Snoeihout		

Aanbiedingsretributie

Steenafval		Aanbiedingsretributie
Textiel (proper en in zakken)		Aanbiedingsretributie
Zachte plastics
				

De Kringwinkel SPIT
www.spit.be

In roze zak met EcoWerf-logo (geen
aanbiedingsretributie)
Nog herbruikbare goederen thuis?
Je kan deze gratis afgeven bij De Kringwinkel SPIT of bel 016/26 09 21
om ze aan huis te laten ophalen.

