AFVALZAKKEN 2019
RUILEN
HUISVUILZAKKEN VOOR
EEN ANDER FORMAAT

BEKIJK UW
AFVALINFORMATIE OP
MIJN.LIMBURG.NET

Heeft u liever grote zakken in plaats van
kleine of omgekeerd? Ruilen is mogelijk als
u de volgende regels respecteert:

In de loop van 2019 ontvangt u uw afvalbelasting.
Vanaf 11 februari 2019 kunt u op mijn.limburg.net nakijken
hoeveel huisvuilzakken zijn inbegrepen in uw afvalbelasting.

• 1 rol grote zakken (44 liter) is omruilbaar
voor 2 rollen kleine zakken (22 liter)

Vanaf dat moment tot en met 31 december 2019 kunt u
deze huisvuilzakken afhalen. Op mijn.limburg.net kunt u alle
informatie over uw huishoudelijk afval van dichtbij opvolgen.
Bij uw eerste bezoek op mijn.limburg.net registreert u
zich met uw elektronische identiteitskaart (eID). Daarna
ontvangt u een paswoord en heeft u uw eID-lezer niet
meer nodig. Bij een volgend bezoek logt u in met een
gebruikersnaam en paswoord. U krijgt enkel informatie
te zien die op uw persoonlijke situatie afgestemd is.

• 2 rollen kleine zakken (22 liter) zijn
omruilbaar voor 1 rol grote zakken (44 liter)
Enkel het quotum 2019 kunt u op het ogenblik
van afhaling omruilen naar een ander formaat.

Haal nu uw
afvalzakken af,
dan doen wij
hetzelfde met
uw afval.

Kijk snel in
deze folder
voor alle info
.

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

Lommel
PURE ENERGIE

UW HUISVUILZAKKEN
2019
Elk gezin dat op 1 januari 2019 gedomicilieerd
is in Lommel 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 2019.
GEZINSSAMENSTELLING
OP 1 JANUARI 2019

AANTAL ROLLEN
HUISVUILZAKKEN

1 persoon

2 rollen van 22 liter
(10 zakken per rol)

2 personen

2 rollen van 44 liter
(10 zakken per rol)

3 personen

2 rollen van 44 liter en 1 rol van
22 liter (10 zakken per rol)

4 personen of meer

3 rollen van 44 liter
(10 zakken per rol)

Dit jaar kunt u de huisvuilzakken die aangerekend worden via
de afvalbelasting ook afhalen bij een aantal handelszaken.

WAAR
KUNT U UW HUISVUIL
ZAKKEN 2019 AFHALEN?

Heeft u niet genoeg zakken? Dan kunt u er bijkopen.

Dit jaar kunt u de huisvuilzakken die aangerekend
worden via de afvalbelasting ook afhalen bij een
aantal handelszaken. Op de volgende locaties kunt u
van 11 februari 2019 tot en met 31 december 2019
uw huisvuilzakken gaan afhalen.

PRIJZEN:

1. HANDELSZAKEN

AANKOOP
HUISVUILZAKKEN

• Grote bordeaux huisvuilzakken van 44 liter: 12,50 euro/rol
van 10 zakken
• Kleine bordeaux huisvuilzakken van 22 liter: 6,25 euro/rol
van 10 zakken

ORGANISCH KEUKENAFVAL
TOEGEVOEGD AAN VEERTIENDAAGSE AFVALINZAMELING.
Het organisch keukenafval halen we vanaf 1 maart 2019 op
in een doorzichtige zak. U mag het organisch keukenafval
rechtstreeks in die afvalzak verzamelen. U kan het ook
eerst in kleinere composteerbare zakjes verzamelen
om het vervolgens in de grote transparante Optimo-zak
aan te bieden.
Ieder gezin krijgt gratis 1 rol zakken voor het organisch
keukenafval (10 zakken/rol). U ontvangt deze rol samen
wanneer u het quotum huisvuilzakken 2019 afhaalt.

PLAATS

ADRES

AD Delhaize

Einde 7, Lommel

Aveve

Kruisstraat 38, Lommel

Carrefour Alma

Kloosterstraat 22-26, Lommel

Carrefour Express

Kiezelweg 226, Mol

De Bever

Koning Leopoldlaan 197, Lommel

Krantenpandje

Leuken 118, Lommel

Kringwinkel Lomelle

Balendijk 76, Lommel

Spar Lutlommel

Lutlommel 169, Lommel

‘t Verfspoor

Leuken 47a, Lommel

2. OPENBARE DIENSTEN
PLAATS

ADRES

Stedelijke werf

Maatheide 85, Lommel

Recyclagepark

Ruwe Heuvelweg z/n, Lommel

UW ELEKTRONISCHE
IDENTITEITSKAART

!

Om uw huisvuilzakken 2019 af te
halen, heeft u uw elektronische
identiteitskaart nodig. Vergeet
deze dus zeker niet!

