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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

GEAUTOMATISEERDE RECYCLAGEPARKEN LIMBURG.NET 

 

Bekrachtigd DC 7 maart 2018 – RvB 28 maart 2018 
 

 

 

ARTIKEL 1 –UITBATER VAN HET RECYCLAGEPARK  
 

Het recyclagepark is eigendom van en wordt beheerd door de opdrachthoudende 

vereniging Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt.  
 

ARTIKEL 2 – TOEGELATEN BEZOEKERS 
 

Het recyclagepark is toegankelijk voor: 
- de inwoners woonachtig in een gemeente waar het recyclagepark beheerd wordt door 

Limburg.net; 

- de zelfstandige ondernemers, kmo’s, verenigingen of instellingen gevestigd in een 

gemeente waar het recyclagepark beheerd wordt door Limburg.net.  

 

Door gebruik van het recyclagepark, verklaart iedere bezoeker zich akkoord met de 

bepalingen van dit huishoudelijk reglement. 

 

ARTIKEL 3 – TOEGANGSKAART (GEMEENTEKAART OF E-ID) 
 

Een particuliere bezoeker krijgt toegang tot het park indien deze zich registreert met de 

eID of toegangskaart. 

 

Andere bezoekers (ondernemingen, verenigingen of instellingen) dienen te beschikken 

over een toegangskaart om toegang te krijgen tot het recyclagepark.  

 

De toegangskaart kan worden aangevraagd bij Limburg.net, Het tarief van een 

toegangskaart wordt vastgelegd in een afzonderlijk reglement. 

 

ARTIKEL 4 – OPENINGSUREN 

 

De openingsuren worden als volgt vastgesteld: 

 

- openingsuren tijdens de zomerperiode (vastgesteld vanaf dinsdag na het weekend 

waarin omgeschakeld wordt naar de zomertijd): 

 

Maandag  Gesloten  Gesloten 

Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur 

Woensdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur 

Donderdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 18.00 uur 

Vrijdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur 

Zaterdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur 
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- openingsuren tijdens de winterperiode (vastgesteld vanaf dinsdag na het weekend 

waarin omgeschakeld wordt naar de wintertijd):  

 

Maandag  Gesloten  Gesloten 

Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur 

Woensdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur 

Donderdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur 

Vrijdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur 

Zaterdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur 

 

Het park is gesloten op maandag, zondag en feestdagen. 

 

ARTIKEL 5 – TOEGELATEN AFVALFRACTIES, AANLEVERING EN REGISTRATIE. 

 

Volgende algemene bepalingen zijn van toepassing voor wat betreft de toegelaten 

afvalfracties, de aanlevering en de registratie van de aan te leveren afvalstoffen: 

- uitsluitend huishoudelijke afvalstoffen en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

mogen worden aangeboden . Onder vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden 

verstaan de afvalstoffen afkomstig van een zelfstandige onderneming of KMO, die 

zowel qua aard, qua samenstelling en qua hoeveelheid vergelijkbaar zijn met wat 

afkomstig is van een particulier huishouden. Bedrijfsafval als restproduct van een 

fabricageproces wordt niet aanvaard; 

- de aangeboden afvalstoffen moeten steeds worden aangeboden in vooraf en zo veel 

als mogelijk gesorteerde fracties; 

- de parkwachter is bevoegd te beoordelen of de partij bedrijfsafvalstoffen 

‘vergelijkbaar’ is zoals beschreven in het vorige punt. Indien de partij 

bedrijfsafvalstoffen niet alszijnde ‘vergelijkbaar’ kan worden aanvaard, zal de 

parkwachter geen toelating geven om deze afvalstoffen achter te laten;  

- voor het aanleveren van afvalstoffen met een voertuig (al dan niet met 

aanhangwagen; kortweg voertuig genoemd), gelden volgende beperkingen: 

o het voertuig dient volledig op de weegbrug gestationeerd te kunnen worden. Een 

voertuig met een totale afmeting langer dan de weegbrug, mag niet gesplitst 

gewogen worden. Indien de totale voertuigcombinatie de lengte van de 

weegbrug overschrijdt, verleent de parkwachter geen toegang tot het park; 

o het brutogewicht van het voertuig is beperkt tot 5 ton. Enige uitzondering wordt 

gemaakt voor aanvoer door de diensten van de aangesloten gemeente- en 

stadsbesturen; 

- afvalstoffen (zowel van huishoudelijke oorsprong als van bedrijfsmatige oorsprong) 

worden steeds manueel en vanaf de begane grond afgeladen. Het gebruik van 

machinale hulpmiddelen voor het deponeren van afvalstoffen, of voor het laden van 

verkoopproducten (compost, mulch, …) is niet toegestaan. Enige uitzondering hierop 

is het gebruik van een aanhangwagen of bestelwagen met kipbak;  

- het is de parkwachter toegestaan de aanvoerders van afvalstoffen buiten de 

omheining te laten wachten indien de (verkeers)veiligheid van de aanwezigen op het 

park dit vereist; 

- de aangeboden afvalstoffen worden gewogen op de weegbrug. De bezoeker duidt op 

de weegzuil aan welke tariefgroep van toepassing is; 

- bij aanlevering van afvalstoffen van verschillende tariefgroepen, worden verschillende 

weegrondes doorlopen. Ook de verkoopproducten worden via de weegbrug en de 

weegzuil gewogen en geregistreerd. Indien afvalstoffen in één weegronde worden 

aangeleverd, zal de tariefgroep van de afvalstof met het hoogste tarief toegepast 

worden; 
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- bij het verlaten van het recyclagepark wordt een afsluitende weging uitgevoerd voor 

het bepalen van het nettogewicht en de afrekening; 

- iedere bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het deponeren van de afvalfracties in de 

daartoe bestemde container of opslagruimte. Het is verboden om afval buiten de 

daartoe voorziene containers of aangeduide plaatsen te storten. In geval van twijfel 

over de sorteerregel(s) dient steeds de parkwachter geraadpleegd te worden; 

- het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) dient verplicht te worden afgegeven aan de 

parkwachter. 

 

ARTIKEL 6 – TARIEVEN 

 

De tarieven voor het aanvoeren van de afvalstoffen worden vastgelegd in een 

afzonderlijk tarievenreglement dat aan de ingang van het recyclagepark wordt 

uitgehangen. 

 

ARTIKEL 7 – BETALINGEN 

 

Indien de bezoeker geen voorafbetaling heeft gedaan, betaalt hij/zij bij het verlaten van 

het park met bancontact of door middel van overschrijving op rekeningnummer van 

Limburg.net. Een contante betaling is niet mogelijk.  

 

Na betaling (aan de zuil) ontvangt de bezoeker een ticket dat geldt als officiële factuur.  

 

ARTIKEL 8 – BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN BIJ GEBRUIK VAN HET PARK. 
 

Volgende bijzondere voorschriften zijn van toepassing bij gebruik van het park: 

 

- het storten van afvalstoffen in niet daartoe bestemde containers of opslagplaatsen, of 

op het openbare domein buiten het recyclagepark is niet toegestaan en wordt 

beschouwd als sluikstorten; 

- de bezoekers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de 

overige ruimte van het terrein steeds rein houden; 

- Het is verboden vaten, containers of recipiënten te openen, hieruit afvalstoffen te 

halen, en/of deze mee te nemen. Enige uitzonderling wordt gemaakt voor openbare 

diensten, gemeenschapsdiensten, niet-commerciële of educatieve instanties  die  

toestemming kunnen vragen aan Limburg.net om afvalstoffen mee te nemen. De 

parkwachter is niet gemachtigd deze beslissing te nemen; 

- het is verboden te roken of op enige andere wijze vuur te maken; 

- het is verboden enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, 

beplanting, gebouwen of uitrusting; 

- enkel de personen die afval komen deponeren worden toegelaten op het terrein. De 

parkwachter kan een afwijking op deze regel toestaan;  

- loslopende dieren zijn niet toegelaten op het recyclagepark; 

- kinderen jonger dan 16 jaar dienen steeds van een volwassen begeleider vergezeld te 

zijn; 

- het recyclagepark is uitgerust met camerabewaking voor de bewaking van de 

algemene veiligheid en de bescherming van de infrastructuur, cf. de wetgeving op 

camerabewaking. De camerabewaking wordt aangeduid met een pictogram. In het 

kader van wetgeving op privacy, kunnen bezoekers geen beelden raadplegen of 

opvragen. Beelden worden enkel verstrekt aan politiediensten. Het retro-actief 

raadplegen van camerabeelden inzake de aanvoer van afvalstoffen kan niet 

afgedwongen van Limburg.net; 
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- in het recyclagepark is het verkeersreglement van toepassing en moeten de 

aanduidingen nageleefd worden. De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 15 km 

per uur; 

- bij het afladen van de afvalstoffen moet de motor stilgelegd worden.  

 

ARTIKEL 9 – CONTROLE EN SANCTIES 

 

De parkwachter heeft de leiding en de controle over het park. De bezoeker is verplicht 

om de richtlijnen van de parkwachter strikt na te leven. Hij/zij moet zich identificeren op 

eenvoudig verzoek van de parkwachter. 

 

In geval van openstaande schulden, cf. het geldende belasting- of retributiereglement, 

zal de bezoeker geen toegang krijgen tot het recyclagepark.  

 

Indien de aanvoer van afvalstoffen niet in overeenstemming is met het geldende 

afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen, en/of de bepalingen van  dit huishoudelijk reglement, kan de  

parkwachter de toegang ontzeggen aan de bezoeker. De betrokkene kan met 

gemotiveerd schrijven tegen deze maatregel klacht indienen bij Limburg.net. Dergelijke 

klacht schorst de beslissing van de verantwoordelijke parkwachter niet. De betrokkene 

wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van Limburg.net.  

 

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID. 

 

De bezoekers betreden het recyclagepark op eigen verantwoordelijkheid.  

 

Limburg.net kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging van 

persoonlijke goederen, noch voor diefstal, noch voor lichamelijk letsel.  

 

Enkel bij beschadiging van persoonlijke goederen te wijten aan een defect of gebrekkig 

functioneren van de infrastructuur van het recyclagepark kan Limburg.net aansprakelijk 

worden gesteld. 

 

In geval van beschadiging van de infrastructuur van het recyclagepark door de bezoeker, 

zal deze hiervoor aansprakelijk gesteld worden. In geval van beschadiging door het 

voertuig en/of aanhangwagen van de bezoeker, zal een Europees aanrijdingsformulier 

opgesteld worden.  

  


