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Binnenkort opent er in jouw buurt een sorteerstraat. Een 
sorteerstraat is een combinatie van verschillende ondergrondse 
afvalcontainers. Wat dit betekent voor jou en hoe het in zijn werk 
gaat, lees je in deze folder. 

Heb je nog vragen?

Neem contact op met afvalintercommunale Ibogem 
via 03 253 16 64 of info@ibogem.be.

Recycle!
Download snel  
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het product een bijdrage betaalt voor 
het inzamelen, sorteren en recycleren van verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het 
product of z’n verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, sorteren en  recycleren:  
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Papier-Karton

Los aanbieden, niet samenbinden

Los aanbieden

Los aanbiedenGlas

Papier-Karton

PMD

  Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

  Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

  Verpakkingen met hun dop, bij  voorkeur  platgedrukt 

  Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken  
en folies)

  Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten)

  Piepschuim en  aluminiumfolie

  Verpakkingen met kind veilige  sluiting  (bv. verpakkingen van  corrosieve 
 ont          stop      pers, corrosieve WC  ontkalkers)

  Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, 
ratten vergif, ...

  Verpakkingen van motor olie, verf, lak  en vernis

  Geen plastic bidons vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak 

  Verpakkingen met  tenminste één van de volgende  pictogrammen:  

  Plastic folie verwijderen van  tijdschriften

  Dozen verkleinen

  Vuil papier en karton

  Behangpapier

  Cellofaanpapier en  aluminiumfolie en -zakjes

  Wit glas en gekleurd glas

  Volledig leeg

  Hittebestendig glas (bv. ovenschotels)

  Porselein en keramiek, recipiënten in  terracotta

  Opaalglas en  kristalglas

  Vlak glas zoals ramen en spiegels

  Alle types van lampen

  Geen deksels of doppen
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METALEN VERPAKKINGEN

DRANKKARTONS

ENKEL PLASTIC FLESSEN & FLACONS

Aangeboden door

Moet ik zakken gebruiken?
PMD, papier-karton, GFT en glas deponeer je los in de aangepaste inwerpopening. Voor 
restafval mag je zakken gebruiken, maar los mag ook. In ieder geval moet je geen officiële 
Ibogem-zakken meer aankopen.

Wat doe ik met mijn resterende Ibogem-zakken en GFT-labels?
Je kan deze terugbetaald krijgen tegen aankoopprijs tot en met 30-06-2019 bij: 
• het onthaal van Ibogem (Schaarbeekstraat 27, Melsele, open van maandag tot vrijdag, 

9 – 12u en 13 – 17u)
• het onthaal van het gemeentehuis (O.L.Vrouwplein 18, Kruibeke, open van maandag 

tot vrijdag, 9 - 12u, op maandag ook van 14 - 17u en op dinsdag ook van 15u30 - 19u).
Je kan ze natuurlijk ook altijd doorverkopen aan een andere inwoner van Kruibeke die 
deze zakken en labels wel nog nodig heeft.

Kan ik in elke sorteerstraat terecht?
Je kan gebruikmaken van elke sorteerstraat binnen de jou toegewezen regio.

Wanneer kan ik mijn afval aanbieden?
De containers zijn 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk.

Kan ik de stand van mijn budget raadplegen?
Je kan je budget raadplegen via het online klantenpaneel ‘Mijn diftar’ op www.ibogem.be.

Wat doe ik als ik mijn badge verloren ben?
Je vraagt een nieuwe badge aan bij Ibogem. Een nieuwe badge kost 10 euro.

Mijn badge werd gestolen. Wat nu?
Meld dit zo snel mogelijk aan de politie en vervolgens ook aan Ibogem zodat jouw kaart 
kan geblokkeerd worden. 

Wat als ik verhuis?
Als je verhuist, geef je dat door aan Ibogem.

Veelgestelde vragen

Sorteerstraat

G
edrukt op 100%

 gerecycleerd papier

Let op: Binnenkort breiden de sorteerregels voor PMD uit.  
U wordt hier tijdig over geïnformeerd.



Welke afvalstoffen breng je?
Afvalsoort Tarief Hoe aanbieden

PMD (Plastic Flessen 
& Flacons, Metalen 
verpakkingen en 

Drankkartons)

gratis
los, vouw drankkartons 

samen, duw flessen plat en 
zet de dop erop

Papier & Karton gratis los, niet samenbinden

GFT (Groente-, Fruit- en 
Tuinafval)

€ 0,15 per  
inworp ca. 30 l

los, gebruik het keukenem-
mertje of pak in in papier

Glas gratis los

Restafval
€ 0,25 per  

inworp ca. 30 l
los of in zakken (geen 

Ibogem-zakken)

  Kijk voor de sorteerregels op www.ibogem.be

Defect?
Als een ondergrondse container defect is, 
gelieve dan zo snel mogelijk contact op 
te nemen met Ibogem via 03 253 16 64 
of info@ibogem.be. Of contacteer het 
nummer dat op de container staat. 

Als een ondergrondse container defect is, 
kan je geen afval deponeren en neem je 
het terug mee naar huis.

Misbruik
Het is verboden afvalstoffen te deponeren 
naast of in de omgeving van de onder-
grondse containers, ook wanneer een 
container defect is. Dit wordt gelijkgesteld 
met sluikstorten en kan een boete tot 
gevolg hebben.

Sorteerstraat

Betaling
Zodra de sorteerstraat in gebruik 
wordt genomen, zal er geen huis-aan-
huisinzameling meer plaatsvinden in 
jouw straat. Je hoeft dan ook geen 
Ibogem-vuilniszakken meer te kopen. 

De betaling gebeurt via je persoonlijke 
diftarrekening. In de eerste betalingsuit-
nodiging vraagt Ibogem je, in opdracht 
van de gemeente, om een voorschot te 
storten op je diftarrekening. Het startbe-
drag zal voor iedereen € 50 bedragen. 

Elke inworp van de betalende afval-
soorten GFT en restafval wordt in min-
dering gebracht. Als het saldo onder het 
drempelbedrag van € 10 komt, sturen 
we je een nieuwe betalingsuitnodiging. 
Om de betalende containers te kunnen 
openen, moet er minimum € 5 op je 
rekening staan.

Stap per stap

1 2

3 4

Hou je badge voor de badgelezer. Open de klep.

Deponeer je afval. 

Restafval mag in een zakje, maar 
hoeft niet. De andere afvalsoorten 
deponeer je los.

Sluit de klep. 

Het afval valt in de ondergrondse 
container. Er wordt registratie ge-
maakt van één inworp.

Sorteerstraat

De ondergrondse containers worden geopend met je persoonlijke badge, die gelinkt is 
aan je diftarrekening. Je ontvangt een gratis badge van Ibogem.

Sorteerinstructies
Los aanbieden, gebruik het keukenemmertje

Restafval

GFT

  Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen, (doppen van) 
noten, pitten, eieren, eierschalen

  Plantaardig en dierlijk keukenafval en etensresten, brood, vlees- en 
visresten, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mossel-
schelpen, oesterschelpen…), vaste zuivelproducten

  Koffiedik, papieren koffiefilter, papier van keukenrol

  Kamer- en tuinplanten, fijn tuin- en snoeiafval (bladeren, gras, onk-
ruid, haagscheersel), schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld 
hout 

  Grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken, boomwortels, timmer-
hout, behandeld hout

  Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie...), sauzen, vet en oliën

  Theezakjes en koffiepads

  Beenderen en dierlijk (slacht)afval, dierenkrengen, schelpen van 
mosselen, oesters ...,

  Kattenbakvulling en vogelkooizand, mest van huisdieren, wegwer-
pluiers en ander hygiëne-afval

  Stof uit de stofzuiger, asresten, houtskool, aarde en zand

  Plastic, glas, metaal, kurk

  Huishoudelijk afval dat niet hergebruikt kan worden, dat niet recy-
cleerbaar is en dat je nergens anders bij kan sorteren.

  Recycleerbaar materiaal

  KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
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Op onze recyclageparken kan je nog meer 

dan 20 soorten afval sorteren.

RECYCLAGEPARKEN 

Melsele

Gratis zone: Schaarbeekstraat 27 

Betalende zone: Slekkenstraat z/n

Rupelmonde

Geraard de Cremerstraat 113a

Verrebroek

Havinkbeekstraat 28

Openingsuren: Di tot za van 10u - 17u.  

De recyclageparken zijn gesloten op zon-, 

maan-, en feestdagen. 

Heb je spullen die nog herbruikbaar zijn? 

Breng ze naar De Kringwinkel!

DE KRINGWINKEL

Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele 

T +32 3 250 13 70 

Openingsuren: Di tot za van 10u - 17u 

Herbruikbare goederen worden gratis thuis 

opgehaald. De Kringwinkel is gesloten op 

zon-, maan-, en feestdagen.

Heb je al gedacht aan composteren? Koop een compostvat voor 11 euro bij Ibogem en maak je eigen 
bodemverbeteraar. Kijk voor tips en filmpjes op www.ibogem.be


