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De gratis groene lijn
I.VL.A. haalt bij meer dan 100.000 inwoners
afval op. Dit vraagt heel wat organisatie,
en soms kan er iets mislopen. Hebt u een
probleem? Hebt u een klacht? Bel dan ons
gratis groene nummer 0800 90 270 (elke
weekdag bereikbaar tussen 8 en 18u en op
zaterdagvoormiddag van 9 tot 12u)

Bij de groene lijn kunt u ook terecht voor de
reservatie van een ophaling van grof vuil of
snoeihout aan huis. Bespaar uzelf de kosten
van een telefoontje naar uw gemeente; bel
bij een vraag of een probleem gratis de
groene lijn!

Beste inwoner

Richard Eeckhaut
Voorzitter I.VL.A.

Afval ophalen en verwerken blijft een kostbare dienstverlening.
De jongste jaren evolueerde het Vlaamse afvalbeleid steeds meer naar het
principe van de vervuiler betaalt. Een rechtvaardig systeem want op deze
manier wordt iedereen verantwoordelijk gesteld voor het afval wat men
voortbrengt en de kosten daaraan verbonden. Dankzij de intelligente chip
in uw donkergroene container en het weegsysteem op onze ophaalwagens
kunnen wij het exacte gewicht van het aangeboden huisvuil bepalen. Dit
“diftarprincipe” wordt ook toegepast op het containerpark.
Wie goed sorteert, beperkt het gewicht in de diftarcontainer en kan zo flink
wat besparen. Bovendien zijn de selectieve inzamelingen van papier en
karton en PMD nagenoeg gratis. Sinds dit jaar kunt u op het containerpark
ook terecht met botervlootjes, yoghurtpotjes,…U weet wel die zaken die
niet in de PMD-zak mogen. U vindt de sorteerboodschap van deze zachte
plastics verderop terug in de brochure. Op die manier hopen we samen met
u opnieuw een stapje richting minder huisvuil te zetten.

Sorteerins
PMD sorteerregels
Enkel Plastic flessen
& flacons

Metalen verpakkingen

Drankkartons

PMD wordt om de 2 weken aan huis ingezameld. Check
ophaalkalender.
N I ETuwTOEGEL
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Enkel PMD-zakken van IVLA worden meegenomen. In sommige winkels worden ook PMD-zakken van andere
intercommunales verkocht. Zorg er dus voor dat u de juiste rol koopt.

Alle andere plastic

Verpakkingen van in-

structies
Glas

Ook zachte plastics zijn nu welkom op het containerpark

Transparante glazen flessen,
bokalen
Plastic
folies & flacons
Plastic bloempotjes en plantentrays
zonder plantenresten, aarde en zand

Zachte plastics

Wit / Kleurloos

Gekleurd

N I ET TOE G EL ATEN

Vanaf 2017 kan je op alle containerparken van het IVLA-werkingsgebied terecht met je zachte plastics.
Door deze plastics uit de diftarcontainer te laten, reduceren we niet alleen ons restafval maar vermindert ook de CO2-uitstoot
bij de verbranding. U sorteert de zachte plastics in de daarvoor voorziene zakken op het containerpark. U hoeft dus zelf geen
zakken aan te kopen. Let wel: u dient deze 3 soorten plastics apart aan te bieden op het containerpark in het juiste recipiënt.

Adressticker
Is uw adressticker niet meer leesbaar of verdwenen?
Gelieve contact op te nemen met de Groene Lijn:

0800 90 270
U krijgt dan zo snel mogelijk een nieuwe sticker.

afvalproductie volgen.

Het chipnummer van uw container kan u

W

WWW.IVLA.BE

Volg uw afvalproductie online
Noteer het chipnummer van uw Diftar container, surf naar onze
terugvinden
op uw
container.
website
www.ivla.be
en vraag
uw persoonlijke login en uw
persoonlijk wachtwoord aan. Met deze persoonlijke codes kunt
u uw eigen afvalproductie volgen.
Het chipnummer van uw
container kan u terugvinden
op uw container.
Het chipnummer van uw container kan u
terugvinden op uw container.

Openingsuren containerpark
Tijdens de ”zomermaanden”
(vanaf 1 april tot en met 30 september)

Dinsdag van 13u tot 16.30u
Woensdag van 8.30u tot 12u en van 16u tot 19.30u
Vrijdag van 8.30u tot 12u en van 13u tot 16.30u
Zaterdag van 8.30u tot 12u en van 13u tot 16.30u

Tijdens de “wintermaanden”
(vanaf 1 oktober tot en met 31 maart)

Dinsdag van 13u tot 16.30u
Woensdag van 8.30u tot 12u en van 13u tot 16.30u
Vrijdag van 8.30u tot 12u en van 13u tot 16.30u
Zaterdag van 8.30u tot 12u en van 13u tot 16.30u

Bijzondere sluitingsdagen
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Zaterdag
Dinsdag

5
21
15
13
1
11
26

juli
juli
augustus
september
november
november
december

2017
2017
2017		
2017
2017
2017
2017

U dient zich minimum 15 minuten voor sluitingstijd aan te bieden aan de ingang van het containerpark.

Belastingreglement
15 GRATIS BEURTEN

Alle personen die ingeschreven zijn in het bevolkings-,
wacht- of vreemdelingenregister van Horebeke en de
belastingplichtigen op tweede verblijven hebben toegang
tot het containerpark mits inbrenging van de eigen
elektronische identiteitskaart of badge. Ter controle kunnen
de containerparkwachters de identiteitskaart vragen en
controleren.
Deze 15 gratis beurten zijn geldig van 1 januari tot en met
31 december.
Per aanvoerbeurt wordt het aantal beurten in mindering
gebracht waarbij volgende regels worden gehanteerd:
Categorie 1: fietsers, voetgangers, personenwagens en
andere voertuigen <1m80 hoogte - 1 beurt

Categorie 2: personenwagens en andere voertuigen >1m80
hoogte of personenwagens en andere voertuigen
met aanhangwagen <1m80 - 2 beurten
Categorie 3: personenwagens en andere voertuigen >1m80
en met aanhangwagen of personenwagens en
andere voertuigen met aanhangwagen >1m80. - 3 beurten
Indien je luierafval aanbrengt, wordt er geen gratis beurt in
mindering gebracht.
Indien je grof huisvuil en/of landbouwfolie aanbrengt, wordt
enkel de “BELASTING GROF HUISVUIL OF LANDBOUWFOLIE”
aangerekend en worden je gratis beurten niet in mindering
gebracht.

ALGEMENE BELASTING
(geen grof huisvuil of landbouwfolie)

BELASTING GROF HUISVUIL OF
LANDBOUWFOLIE

Na de 15 gratis beurten betaalt men per beurt volgende
belasting:
• 16e t.e.m. 18e beurt: 3 euro/beurt
• 19e t.e.m. 21e beurt: 5 euro/beurt
• Vanaf 22e beurt: 10 euro/beurt

Bij het aanbrengen van grof huisvuil of landbouwfolie
(eventueel met ander afval)
• categorie 1: 5 euro
• categorie 2: 10 euro
• categorie 3: 15 euro

Extra beurten worden aangerekend op de diftarfactuur.

Je ontvangt een ticket aan de toegangszuil van het
containerpark dat je voorlegt aan de toezichter ter controle.
Van zodra de gratis beurten zijn opgebruikt, komt bovenop
de “BELASTING GROF HUISVUIL OF LANDBOUWFOLIE”
ook nog de “ALGEMENE BELASTING”. Dit wordt eveneens
aangerekend op de diftarfactuur.

Geen brol rond
de glasbol
Afval achterlaten bij de glasbol is sluikstorten.
Wie betrapt wordt, betaalt zware boetes.
Dus, hou het proper en goedkoper!

