Twijfel over wat wel en wat niet mag?
Raadpleeg onze sorteerwijzer!
AFVALSOORT

WAT MAG

WAT MAG NIET

LET OP

AEEA
elektrische
apparaten

koel-en vriestoestellen
alle elektrische keukentoestellen
elektrische tuinmachines
wasmachine, droogkast, stofzuiger
haardroger, scheerapparaat
naaimachine, strijkijzer

Indien u een nieuw toestel koopt is de handelaar verplicht uw oude toestel terug te
nemen.

elektronische
apparaten

beeldbuishoudende toestellen
audio toestellen
videorecorder, camera
telefoon, fax, kopieerapparaat
gsm, luidspreker

Met toestellen die nog bruikbaar zijn of
hersteld kunnen worden kunt u steeds terecht in de kringloopwinkel. De kringloopwinkel heeft ook een gratis afhaaldienst (tel
02 255 19 40)

Autobanden
autobanden

autobanden zonder velgen

andere banden zoals vrachtwagen- en tractorbanden

maximum 2 per bezoek

Bouw- en sloopafval
asbest

gebonden asbesthoudend materiaal

volg de instructies bij de container

Onzuiver
steenpuin

materialen die niet kunnen gerecycleerd worden, die materialen die bij een andere
te groot zijn voor de restafvalzak en die nietafvalsoort thuishoren en kunbrandbaar zijn
nen gerecycleerd worden.
(porselein, Gyproc, kalk, Y-tong blokken)

Zuiver
steenpuin

betonpuin
stenen

plastic materiaal, asbest,
porselein, ...

vlak glas

vensterglas (ontdaan van vreemde materialen),
gewapend glas
gekleurd vensterglas
dubbel vensterglas
spiegels

glas van keukenmateriaal
beeldbuisschermen
glas van elektrische toestellen
lampen, loodglas

verder :

flessen, bokalen,
drinkglazen

deksels of doppen
porselein, aardewerk, kristal
kruiken, pyrex, opaalglas
lampen, ruiten, spiegels

Glas

sorteren naar kleur
doppen en deksels zijn niet
toegelaten

Grof vuil
brandbaar grof alle brandbare materialen die niet bij een andere
klein brandbaar materiaal al
vuil
afvalfractie thuishoren (dus wat niet kan gerecydan niet in zakken
cleerd worden) en die te groot zijn voor de restafvalzak (matrassen, tapijten,…)
Hout
houtafval

houten deuren, raam, trap, meubilair,...
houten paletten, afbraakhout

geperst karton, snoeihout,
ijzer en plastic

karton

kartonnen dozen
kartonnen eierdozen
kartonnen verpakkingen

vervuild karton

papier

papier
tijdschriften en kranten
boeken

behangpapier
broodzakken en andere
bewaarzakken
vervuild papier

Karton en papier

plastic verpakkingsfolie
verwijderen

Vervolg zie ommezijde
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transformator olie

lege verpakkingen bij KGA

KGA
motorolie,
frituurolie en vet
Injectienaalden

verzamelen in naaldcontainer of gesloten recipiënt

KGA

verfpotten (vol of leeg), lijm, inkt, hars, solventen (white spi- gloeilampen
rit, antigel, afbijtmiddelen,…), zuren (azijn, WC-reiniger,
…),fixeer- en stopbaden, ontwikkelaar en fotochemicaliën,
basen (bleekwater, ontstopper, ammoniak,…), filmnegatieven,
schoonmaakmiddelen en zouten (wasverzachter, shampoo,
schoensmeer,…), kwikafval, tl-lampen, thermometers, laboafval, pesticiden, en bestrijdingsmiddelen, cosmetica, spuitbussen, brandblussers.

Oude metalen
oude metalen

alle metaalsoorten

elektrische of elektronische
materialen,
plastic, hout, onzuiver
metaal

zuiver wit piepschuim (herkenbaar aan de bolletjes)

verpakkingschips,
vlees-, vis-, groente- en
fruitschaaltjes,
gekleurd piepschuim

plastic flessen en flacons
metaalverpakkingen
drankkartons
kroonkurkjes
spuitbussen van voeding en cosmetica
aluminium schaaltjes en bakjes
metalen deksels en doppen

plastic zakken en andere
flessen en drankkartons platdrukplastic verpakkingen,
ken, alles moet in een PMD-zak!
yoghurtpotjes, botervlootjes
aluminiumfolie, piepschuim,
papier en karton,
restafval

speelgoed, emmers, plastic tuinmeubelen, wasmanden

bevuilde plastic, plastic
gemengd met andere materialen

oude (niet-versleten) kledij, lederwaren, schoenen

restafval en vervuilde kledij,
vuile poetsdoeken

snoeihout

afval afkomstig van het snoeien van bomen,
takken, boomstronken

plastic verpakkingen
ijzer en stenen

klein tuinafval

grasmaaisel, bladeren, haagscheersel
planten- en bloemresten, groente- en fruitafval

plastic, aarde en stenen

zakken uitschudden

boomwortels

boomwortels van alle soort

plastic, ijzer, stenen

aarde verwijderen

Piepschuim
piepschuim

PMD
PMD

Restplastic
restplastic

Textiel
textiel
Tuinafval

Herbruikbare goederen
De kringloopwinkel Televil zamelt herbruikbare goederen in. Zo wordt
de afvalberg verkleind
en de levensduur van de goederen verlengd. Bovendien kunt u er
voor een prikje tweedehandsgoederen aankopen.
Voor alle inlichtingen kan u terecht op het nummer 02 361 42 86.

OPENINGSUREN RECYCLAGEPARK
Lente /zomer: 1 april tot 31 oktober :
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

13
11
13
11
10

tot
tot
tot
tot
tot

Herfst/winter: 1 november tot 31 maart:
19
17
19
17
17

u
u
u
u
u

Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

11
11
11
11
10

tot
tot
tot
tot
tot

17
17
17
17
17

u
u
u
u
u

