samen voor afval met toekomst !

DifTar-gewichtsparken
Alle inwoners van Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Keerbergen, Kortenberg,
Landen, Lubbeek, Tienen, Tremelo, Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem hebben
toegang tot alle DifTar-gewichtsparken.

Toegangskaart
Enkel met je persoonlijke toegangskaart krijg je toegang
tot het recyclagepark. Inwoners van Landen, Tienen en
Scherpenheuvel-Zichem krijgen toegang met hun
elektronische identiteitskaart. Indien je geen toegangskaart
bezit, kan je deze aanvragen bij je gemeente/stad.
Betalen kan enkel met Bancontact en
vanaf 01/01/2018 via de DifTar-rekening.
Raadpleeg je recyclageparkbezoeken
op www.mijnecowerf.be

DifTar-gewichtsparken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Steenbergestraat 44, 3380 Glabbeek
Kruineikestraat 125, 3150 Tildonk (Haacht)
Hoek Kouterstraat – Spoorwegstraat, 3020 Herent
Broekelei, 3140 Keerbergen
Noodbosweg 100, 3070 Kortenberg
Industrieterrein Roosveld, 3400 Landen
Bollenberg, 3210 Lubbeek
Beversluis, 3110 Rotselaar
Tremelobaan 35, 3118 Werchter (Rotselaar)
Ernest Claesstraat, 3271 Zichem (Scherpenheuvel-Zichem)
Leeuwerikweg 17, 3300 Tienen

Openingsuren:
Dinsdag*
Woensdag*
Donderdag
Vrijdag

}

DifTar-gewichtspark (DifTar = geDIFferentieerde
TARieven)
Het recyclagepark is uitgerust met weegbruggen.
Deze zijn geijkt en wegen tot op 5 kg nauwkeurig.
Ieder gewogen gewicht wordt dus afgerond tot op
het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 kg.
Bv: 12 kg = 10 kg
13 kg = 15 kg
Bij een bezoek aan het betalend gedeelte wordt
minimaal 5 kg aangerekend.
Als je verschillende soorten afval samen aanbiedt,
wordt het tarief van de duurste soort aangerekend als je in
1 keer alles lost. Je kan dit vermijden door meerdere malen
over de weegbrug te rijden en per afvalsoort te lossen.
Voor de gratis fracties is geen weging nodig.
Zie keerzijde voor meer info over de tarieven.

Voor meer info?
Bel gratis 0800/97 0 97
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.

van 12.30 tot 19.30 uur

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur
Gesloten op maandag, zon- en feestdagen.
* Recyclagepark Glabbeek gesloten op dinsdag en woensdag.

Op het recyclagepark ook te verkrijgen:
• EcoWerf gft-compost aan E 3,00 per zak van
40 liter, een milieuvriendelijke organische
bodemverbeteraar met Vlaco-kwaliteitslabel.
• Roze zakken voor zachte plastics: E 2,50 per rol
van 10 stuks.

Tarief per afvalsoort
• Betalende afvalsoorten (via de weegbrug)
Tarief particulier

Tarief kmo*

Asbestcement (eterniet)

Gratis

Boomstronken

E 0,03/kg

E 0,06/kg

Cellenbeton, gips en kalk, keramiek, steenafval

E 0,03/kg

E 0,06/kg

Gras en bladeren

E 0,18/kg**

E 0,18/kg**

Grofvuil

E 0,25/kg

E 0,25/kg

Harde plastics

E 0,03/kg

E 0,06/kg

Sloophout

E 0,03/kg

E 0,06/kg

Snoeihout en haagscheersel

E 0,03/kg***

E 0,06/kg

—

Bij een bezoek aan het betalend gedeelte wordt minimaal 5 kg aangerekend.
Als je verschillende soorten afval samen aanbiedt, wordt het tarief van de ‘duurste soort’ aangerekend.
*		
		

Voor kmo’s geldt een afzonderlijk tarief. Het kmo-tarief wordt ook van toepassing voor particulieren
vanaf een totale aanvoer van meer dan 2.000 kg op jaarbasis op het betalend gedeelte.

**
**
**
***
***
***

Inwoners en kmo’s van Keerbergen: gratis van 15 oktober t.e.m. 31 december.
Inwoners en kmo’s van Kortenberg: gratis van 1 november t.e.m. 31 december.
Inwoners en kmo’s van Lubbeek en Tienen: gratis van 1 oktober t.e.m. 31 december.
Inwoners van Kortenberg: eerste 500 kg/jaar is gratis, daarna E 0,03/kg.
Inwoners van Haacht en Keerbergen: eerste 2.000 kg/jaar gratis, daarna kmo-tarief.
Inwoners van Rotselaar, Tremelo en Landen: eerste 300 kg/jaar gratis, daarna E 0,03/kg.

• Gratis afvalsoorten
Aeea (Afgedankte Elektrische en Elektronische apparaten)
Eps (piepschuim)
Glas (hol en vlak gescheiden)
Herbruikbare goederen
Kaarsen
Kga (Klein Gevaarlijk Afval)
Kurk
Oude metalen
Papier en karton
Pmd (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons): in blauwe pmd-zak met EcoWerf-logo
Textiel: proper en in zakken
Zachte plastics: in roze zak met EcoWerf-logo
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Afvalsoort

