Oude
zakken
omruilen

Slim sorteren,
beter recycleren
Sinds 1 januari wordt uw afval opgehaald volgens
Optimo: 1 afvalwagen haalt tot 5 verschillende
afvalsoorten op, allemaal op dezelfde dag. Elke
afvalsoort heeft een eigen kleur zak. De afvalsoorten
worden gescheiden in de sorteerinstallatie.

TEXTIEL

HUISVUIL

PMD
met wit treklint

TUINAFVAL

KEUKENAFVAL

Sinds 1 januari worden verschillende soorten afvalzakken
niet meer aanvaard. Inwoners met volle rollen oude zakken
kunnen deze tot en met 31 maart 2022 omruilen in het
recyclagepark.

AFVALSOORT

NIET LANGER
GELDIG

INGERUILD VOOR

Pmd

Blauwe zak met
zwart treklint

Blauwe zak met
wit treklint

Huisvuil

Bordeaux zak
(klein en groot)

Grijze zak
(klein en groot)

Tuinafval

Witte
(composteerbare) zak

Groene plastic zak

Haal uw
huisvuilzakken
2022 af,

dan doen wij hetzelfde
met uw afval.

ENKELE
AANDACHTSPUNTEN

AFHALEN
KAN VANAF
14 FEBRUARI
2022

• Max. 10 rollen per afvalsoort kunnen omgeruild worden.
• Wissels tussen afvalsoorten zijn niet mogelijk.
• Huisvuilzakken kunnen van formaat geruild worden, bijv.
2 rollen kleine zakken voor 1 rol grote zakken of omgekeerd.
• Losse zakken worden niet omgeruild.
SORTEERINSTALLATIE

Met Optimo kan u dus slimmer sorteren, waardoor
wij meer kunnen recycleren. Afval dat u toch niet kan
sorteren, hoort bij huisvuil. Dat afval wordt verbrand.

De nieuwe
zakken bestaan
voor minstens

80%

uit gerecycleerd
plastic en zijn
steviger.

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

HECHTEL
EKSEL

2 rollen van 22 liter
(10 zakken per rol)

KIES UW FORMAAT ZAK BIJ
AFHALING QUOTUM

Op de volgende locaties kunt u van 14 februari tot en met
31 december 2022 uw huisvuilzakken gaan afhalen.

Heeft u liever grote zakken in plaats van
kleine of omgekeerd? Wisselen is mogelijk op
het moment dat u uw quotum afhaalt:

LOCATIE

ADRES

VERKOOP
HUISVUILZAKKEN

Elk gezin dat op 1 januari 2022 gedomicilieerd is
in uw gemeente 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 één
van de verschillende afhaalpunten. Het aantal
hangt af van de gezinstoestand op 1 januari 2022.

AFHAALPUNTEN
IN UW GEMEENTE

QUOTUM
HUISVUIL

UW HUISVUILZAKKEN 2022

Gemeentehuis

Don Boscostraat 5

x

x

Hechtelse Drukkerij Mallet

Twaalf Septemberstraat 18

x

x

Proxy
Delhaize Eksel

Overpelterbaan 9

x

x

Recyclagepark

Mettenberg 4

x

• 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)

PRIJZEN AFVALZAKKEN
Zakken van andere afvalsoorten en extra huisvuilzakken kunt u kopen in de hier naast vermelde
afhaalpunten of uw vertrouwd verkooppunt.

2 rollen van 44 liter

PRIJS/
ROL

AANTAL
ZAKKEN/
ROL

INHOUD/
ZAK

€ 6,25

10

22 l.

€ 12,50

10

44 l.

PMD

€3

20

60 l.

TUINAFVAL

€ 2,50

10

50 l.

KEUKENAFVAL

€2

13

17 l.

TEXTIEL

€1

10

50 l.

(10 zakken per rol)

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

3 rollen van 44 liter
(10 zakken per rol)

!

UW ELEKTRONISCHE
IDENTITEITSKAART

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

HUISVUIL

