Vanaf april
een nieuwe
blauwe zak!
GEBRUIK UW BORDEAUX
ZAKKEN DIT JAAR OP
In 2020 vervingen we de bordeaux huisvuilzak door
een grijze, milieuvriendelijkere variant. Heeft u nog
steeds bordeaux zakken liggen? U kan deze tot en met
31 december 2021 buitenzetten. Daarna zijn ze niet
meer geldig. Gebruik dit jaar dus eerst uw voorraad bordeaux zakken, vooraleer u grijze zakken buitenzet.

BEKIJK UW AFVALINFORMATIE
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:
•

 akijken hoeveel huisvuilzakken zijn inbegrepen in uw
N
afvalbelasting (vanaf 8 feb 2021).

•

Uw bezoeken aan een Limburg.net-recyclagepark
terugvinden.

•

Een grofvuil- of asbestophaling aan huis aanvragen.

•

En nog zoveel meer!

Nog geen account? Surf naar www.limburg.net/inloggen
en geef bij ‘Nieuwe gebruiker’ uw e-mailadres in. U zal
uw identiteit éénmalig moeten bevestigen met uw
elektronische identiteitskaart (en kaartlezer) of de app
itsme. Vanaf uw tweede bezoek kan u gewoon inloggen
met uw e-mailadres en een zelfgekozen paswoord.

In april 2021 voert Fost Plus de nieuwe blauwe zak in in
Limburg en Diest. Vanaf dan zullen er nieuwe (uitgebreidere)
sorteerregels gelden en komt er ook een nieuwe zak.
Let wel, tot april 2021 verandert er niks en blijven de huidige
sorteerregels gelden.

Haal uw
huisvuilzakken
2021 af,
dan doen wij
hetzelfde met
uw afval.

HEEFT U NOG EEN
VOORRAAD BLAUWE ZAKKEN?
Geen probleem, u kan deze verder blijven gebruiken,
ook na april 2021.

IN TUSSENTIJD
NIEUWE PMD-ZAKKEN NODIG?

AFHALEN
KAN VANAF
8 FEBRUARI
2021

Koop er niet te veel. Zodra de nieuwe blauwe zak is
ingevoerd, gelden er andere sorteerregels. Die staan op de
nieuwe zakken te lezen. Later dit jaar krijgt u nog uitgebreide
informatie over de invoering. In tussentijd kan u meer lezen
over de nieuwe pmd-zakken op www.denieuweblauwezak.be
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Op de volgende locaties kunt u van
8 februari 2021 tot en met 31 december 2021
uw huisvuilzakken gaan afhalen. Dit zijn ook de
locaties waar u uw gft-sticker 2021 kunt kopen.

Elk gezin dat op 1 januari 2021 gedomicilieerd
is in Diepenbeek 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 2021.
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)

ADRES

AD Diepenbeek

Nieuwstraat 169

Carrefour Market

Wijkstraat 37

Lambrichts Jos

Tierstraat 49

R&C Spar Diepenbeek

St. Servatiusstraat 58 bus 1

Recyclagepark*

Demerstraat 17

Spar Putzeys

St. Servatiusstraat 94/2

Technische dienst

Industrielaan 6

Kleef uw gft-sticker 2021 vóór 1 april 2021 op
uw gft-container. Indien u na 1 april 2021 geen
sticker 2021 heeft op uw container, dan wordt
uw container niet meer geledigd. De sticker is
vanaf 8 februari 2021 te koop bij de deelnemende
winkels en de gemeentelijke technische dienst.

UW ELEKTRONISCHE
IDENTITEITSKAART

Om uw huisvuilzakken 2021 af te halen en
uw gft-sticker te kopen, heeft u
uw elektronische identiteitskaart
nodig. Vergeet deze dus zeker niet!

• Sticker gft-container 120 liter: 40 euro

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

* Enkel bedeling zakken, geen verkoop.

!

• Sticker gft-container 40 liter: 15 euro

AANKOOP
HUISVUILZAKKEN

PRIJZEN:

GEZINSSAMENSTELLING
OP 1 JANUARI 2021

LOCATIE

AANKOOP
GFT-STICKER
2021

PRIJZEN:

UW HUISVUILZAKKEN
2021

WAAR KUNT U UW
HUISVUILZAKKEN 2021
AFHALEN?

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

KIES UW FORMAAT ZAK BIJ
AFHALING QUOTUM
Heeft u liever grote zakken in plaats van
kleine of omgekeerd? Wisselen 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 op het ogenblik van afhaling van uw quotum
2021 kunt u het voorgestelde formaat huisvuilzak
inwisselen naar het andere formaat. Het is niet
mogelijk om rollen bordeaux huisvuilzakken
om te wisselen naar grijze zakken.

