AFVAL SELECTEREN VAN A tot Z
soort afval
Afgedankte elektrische apparaten
Boomstronken
Bouwafval - asbest
Bouwafval - steenafval
Bouwafval - andere (keramiek,
gips en kalk, cellenbeton
Frituurolie
Geneesmiddelen (oude)
Glas: flessenglas
Glas: vlakglas
Groente-, fruit- en tuinafval (gft)
Groenafval (apart)
Grofvuil
Herbruikbare goederen
Huisvuil - restafval
Kaarsen
Klein gevaarlijk afval (kga)
Kurk
Landbouwfolie
Metaal (gemengd)
www.bierbeek.be/metaal
Olie
Papier en karton
Piepschuim
Plastic, metaal en
drankverpakkingen (pmd)
Restplastic
Bouwafval - sloophout
Snoeihout
www.bierbeek.be/snoeihout
Textiel, klederen en schoenen

Wordt thuis
opgehaald?
Ja, door uw elektrozaak
Neen
Neen

Kosten ophaling

Wat kost het voor
particulieren?
Gratis (A)
Betaalkaart € 1/m³
Gratis
Betaalkaart € 5/m³
Betaalkaart € 5/m³

Wat kost het voor
kmo’s?
Gratis (D)
€ 1/m³ (D)
€ 10/m³ (D)
€ 5/m³ (D)
€ 10/m³ (D)

Neen
Naar de apotheker
Naar de glasbak (B)
Neen
14-daags (vrijdag)
14-daags (vrijdag)
Op afroep: bel Ecowerf
0800 97 097
ja, door Het Spit
14-daags (vrijdag)
Neen
Neen
Neen
Neen
Op afroep: bel
016 46 87 87
Neen
1 x per maand
(maandag)
Neen
14-daags (vrijdag)

--

Gratis (D)
-Gratis (D)
Gratis (D)
-€ 4/m³ (D)
€ 5 / halve m³

Ja
Neen
Ja
Ja
Ja
Ja, vaste inzameldata
Ja

Gratis (A)
-Gratis (A)
Gratis (A)
-Betaalkaart € 1/m³
Betaalkaart € 5 / halve
m³ (E)
Gratis (A)
-Gratis (A)
Gratis (A)
Gratis (A)
-Gratis (A)

-Gratis

Ja
Ja

Gratis (A)
Betaalkaart € 1/bezoek

Gratis (D)
€ 1/bezoek

-Rol blauwe zakken
= € 3 voor 10
--Gratis

Ja
Ja

Gratis (A)
€ 0,15 (blauwe zak)

€ 4/zak (D)
€ 0,15 (blauwe zak)

Ja
Ja
Ja, max 5 m³/dag

Gratis (A)
Betaalkaart € 3/m³
Gratis (A)

Gratis (D)
€ 3/m³ (D)
€ 3/m³ (D)

Ja

Gratis

---

--Diftar-systeem (C)
Diftar-systeem (C)
€ 5 /halve m³ +
€ 12,50 voorrijkost
-Diftar-systeem (C)
----Gratis

Neen
Neen
Op afroep: bel
016 46 87 87
Maandelijks (donderdag) Gratis

(A) - (B) - (C) - (D) - (E) z.o.z. legende

Naar het
containerpark?
Ja
Ja, max 5 m³/dag
Ja, max. 1 m³/ dag in
APARTE FRACTIES gemengd bouwafval
wordt NIET toegelaten!
Ja
Neen
Ja
Ja
Neen
Ja
Ja

(A)

(D) (E)

Gratis (D)
-Gratis (D)
Gratis (D)
Gratis (D)
€ 2/m³ (D)
Gratis (D)

Gratis

(D)

(D)

Legende :
Alle prijzen per m³ d.w.z. per begonnen m³
(A)

Toegang containerpark: € 2 (of 2 knipjes in de betaalkaart) voor elk bezoek van particulieren / € 4 voor kmo’s (wordt gefactureerd)

(B)

Waar staat een glasbak in je buurt?
deelgemeente
Bierbeek
Bierbeek
Korbeek-Lo
Korbeek-Lo
Korbeek-Lo
Korbeek-Lo
Lovenjoel
Lovenjoel
Opvelp

straat
Wijnenberg
Lovenjoelsestraat
Bierbeekstraat
Eikeboomlaan
Ridderstraat
Vlinderlaan
Keizerstraat
Stationsstraat
Velpestraat

waar
Parking Hoger-op Bierbeek
Bovenheide - hoek Middelbosstraat
Inrit parking voetbalveld
Parking begraafplaats
Parking Torfs - Brantano
Parking Carrefour
Braakland hoek Tiensestwg
Parking voetbalveld
Parking De Velpe

Alstublief:
- Hou de omgeving rond de glasbollen proper: laat geen dozen, plastic zakken of ander afval achter, dit is strafbaar.
- Denk aan de buren: gebruik de glasbol niet tussen 22 u ’s avonds en 7 u ’s morgens.
(C)

DifTar-systeem: lees alles op  www.bierbeek.be of op  www.ecowerf.be

(D)

Kmo’s kunnen een badge aanvragen, de afrekening gebeurt via periodieke facturatie.

(E)

Grofvuil: pakket van 0,5 m³
=€5
meer specifiek
- eenpersoonsmatras = € 5
- eenpersoonsbed
=€5
- tweepersoonsmatras = € 10
- tweepersoonsbed
= € 10
- zetel: 1-zit
=€5
- zetel: 2-zit
= € 10
- zetel: 3-zit
= € 15
- 2 stoelen
=€5
- (tuin)tafel
=€5
Herbruikbare meubelen en afgedankte elektrische apparaten kan je ook naar de kringloopwinkel brengen! Kijk op www.spit.be.

