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

AFVALZAKKEN 2019

Kijk snel in deze folder voor alle info.

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

www.limburg.net

RUILEN  
HUISVUILZAKKEN VOOR  
EEN ANDER FORMAAT
Heeft u liever grote zakken in plaats van 
kleine of omgekeerd? Ruilen is mogelijk als 
u de volgende regels respecteert:

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

• 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.

Kleef uw gft-sticker 2019 vóór 1 april 2019 op uw 
gft-container. Indien u na 1 april 2019 geen sticker 
2019 heeft op uw container, wordt uw container niet 
meer geledigd. De sticker is vanaf 11 februari 2019 te 
koop bij de deelnemende winkels en de gemeente. 

PRIJZEN:

• Sticker gft-container 40 liter: 15 euro

• Sticker gft-container 120 liter: 40 euro

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

PRIJZEN:

• 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

AANKOOP  
GFT-STICKER 
2019



WANNEER  
KUNT U UW 
HUISVUILZAKKEN 2019 
AFHALEN?
Overzicht van de bedelingsdagen:

!

LOCATIE ADRES DATUM UREN

O.C. De Brug Kerkstraat 129 23/02 9u-15u

Parochie-
lokaal Wijer

Grotestraat  
(naast de pastorie, 

achter de kerk)
02/03 9u-15u

Buurthuis 
Ter Cose

Opcosenstraat 7 09/03 9u-15u

UW HUIS- 
VUILZAKKEN  
2019
Elk gezin dat op 1 januari 2019 gedomicilieerd is 
in Nieuwerkerken 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)

UW ELEKTRONISCHE 
IDENTITEITSKAART

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

WAAR 
KUNT U UW 
HUISVUILZAKKEN 2019 
AFHALEN EN UW 
GFT-STICKER 2019 KOPEN?
Op de volgende locaties kunt u van  
11 februari 2019 tot en met 31 december 2019  
uw huisvuilzakken gaan afhalen. Dit zijn ook de  
locaties waar u uw gft-sticker 2019 kunt kopen.

HANDELSZAKEN

LOCATIE ADRES

Daily News Diestersteenweg 50, Nieuwerkerken

Proxy Delhaize Mouveldstraat 20, Nieuwerkerken

Spar Nieuwerkerken Pastorijstraat 2, Nieuwerkerken

Supra Ranjit Weyerstraat 182, Nieuwerkerken

OPENBARE DIENSTEN

LOCATIE ADRES

Sociaal Huis * Kerkstraat 113, Nieuwerkerken

Recyclagepark Ambachtsstraat 1115, Nieuwerkerken

* Vanaf 1 april 2019


