
Recyclagepark: Tarieven bedrijven vanaf 1 januari 2018

Gratis zone

1 Metaal metaal

2 Kweekpotjes en plantentrays kweekpotjes

plastic plantentrays van kweekpotjes

veegschoon

3 Elektrische apparaten koelkast

diepvries

airco

3 Elektrische apparaten wasmachine

vaatwasmachine

middelgrote elektrische en elektronische apparaten 

(microgolf, oven, fornuis, zonnebank zonder lampen...)

4 Elektrische apparaten tv, computer : beeldscherm met glazen beeldbuis

4 Elektrische apparaten tv, computer : beeldscherm met plastic beeldbuis (LCD, plasma ...)

kleine elektische en elektronische apparaten

(radio, stereo, stofzuiger, lichtarmatuur, keukentoestel, speelgoed...)

6

Herbruikbare goederen voor De 

Kringwinkel Alles wat je zelf niet meer wilt en waar iemand anders blij mee zou zijn!

7 Piepschuim zuiver piepschuim (EPS)

in piepschuimzak

8 Kurk wijnfleskurk

champagnekurk

andere toepassingen in zuiver kurk

9 Textiel en lederwaren alle draagbare kledij

huishoudtextiel

oude schoenen

handtassen en lederwaren

Betalende zone Kies 'KGA' aan de zuil en geef het KGA af aan de parkwachter. prijs per kg (€)

Klein gevaarlijk afval (KGA) accu's 1

afvalolie

batterijen

bestrijdingsmiddelen

brandblussers

cosmetica

frituurolie

Hg (kwik)-houdende afvalstoffen

houtbeschermingsproduct

injectienaalden in naaldcontainer

labo-afval

niet-geïdentificeerd afval

oliefilters

oplosmiddelen

RX-foto's

schoonmaakmiddelen

spuitbussen

tl-buizen

verf- en lijmafvalstoffen

zuren en basen

Betalende zone

Recycleerbaar / 

Niet-

recycleerbaar

prijs per ton 

(€)

1 Huishoudglas wit en gekleurd glas R 50

flessen en bokalen zonder deksel

schoongespoeld

2 Vlak glas zonder kaderwerk R 50

gewapend glas (draadglas)

gekleurd vensterglas

gecoat vensterglas

enkel vensterglas

dubbel vensterglas

spiegelglas

3 Afvalglas gelaagd glas NR 125



glasraam

hittebestendig glas

autoruiten

gloeilampen

4 Harde plastic niet verkleinde, niet vervuilde harde plastic voorwerpen zoals R 50

(bloem)potten, emmers, bakken

speelgoed, tuinmeubelen 

PVC buizen, behuizingen

5 Folie verpakkingsfolie met recyclagenummer 4 (LDPE en LLDPE) of 2 (HDPE) zoals R 50

verpakkingsfolie gebruikt rond paletten of bouwmateriaal

verpakkingsfolie voor dranken

winkelzakken uit stevige kwaliteit

noppenfolie

landbouwfolie R 50

6 Papier en karton kranten en tijdschriften R 50

reclamedrukwerk zonder plastic

brieven en omslagen

printpapier

boeken

7 Grofvuil brandbaar niet-recycleerbaar hout en plastic NR 125

niet-herbruikbare meubels

stoffen zetels

matrassen

vloerbedekking

cementzakken

8 Grofvuil niet-brandbaar kalkcement, cement NR 125

asfalt

roofing

isolatiemateriaal (rotswol)

cellenbeton

gipsplaten met tegels

wastafels, toiletpotten, porselein

9 Hout timmerhout R 50

houten meubelen

houten paletten

zo zuiver mogelijk

10 Gips gipsplaten R 50

11 Zuiver steenpuin bakstenen R 50

natuurstenen

beton

metselwerk

dakpannen

bloempotten (terracotta, steen)

(vloer)tegels

borden en tassen

12 Gebonden asbest asbesthoudende golfplaten NR 125

asbesthoudende onderdakplaten

asbesthoudende dak- en gevelleien

asbesthoudende isolatie

asbesthoudende leidingen

13 Banden autobanden R                 € 3/st (+ velg € 8/st)

vrachtwagenbanden € 15/st (+ velg € 35/st)

tractorbanden € 55/st (+ velg € 115/st)

14 Tuinafval gazonmaaisel R 50

snoeihout

haagscheersel

plantenresten

Diensten aan derden Prijs (€)

badge recyclagepark eenmalig 25

compost per zak 50 l 3,3

een weging (zonder afval) per weging 8

glaskrat per stuk 9

compostvat per stuk 11

compostbak per stuk 100

verkoop isomozakken 1 m³ per zak 11

transport binnen ambtsgebied per rit 68

Alle prijzen in deze tabel zijn exclusief btw. Het btw-percentage bedraagt altijd 21 %, behalve voor de aankoop van compost (6 %).


