AFVALTARIEVEN DIFTAR
RECYCLAGEPARK

OPENINGSUREN

TARIEVEN RECYCLAGEPARK
Er zijn verschillende tarieven
Hoeveel je betaalt hangt af van:
1. het voertuig
2. het soort afval dat je meebrengt
3. hoeveel je meebrengt

BEDRAG PUNTEN RECYCLAGEPARK
Punt 1 tot en met punt 6

€ 2,50/ punt
° Eerste 6 punten zijn gratis voor gezinnen
° Punten + supplementen mogelijk
° Grof vuil wordt altijd aangerekend, los van de punten

Punt 7 tot en met punt 12

€ 2,50/ punt

Punt 13 tot en met punt 24

€ 5,00/ punt

Vanaf punt 25

€ 10,00/punt
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OVERZICHT TARIEF

Gratis

TARIEF 0:

0 punten
° Frituurvet en frituurolie
° Elektro en elektronische toestellen
° Asbest tot 2m³/j
° Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
° Afhalen compostvat
° Glas (glazen flessen e.d.)
° Textiel

Volgens
voertuig

TARIEF 1:

1 punt voor
° Auto
° Fiets
° Voetganger

TARIEF 2:

2 punten voor
° aanhangwagen < 2m zonder afval in koffer
° Auto met neergeklapte zetels
° Pick up

TARIEF 3:

3 punten voor
° Aanhangwagen > 2m
° Aanhangwagen + afval in koffer
° Bestelwagen

TARIEF 4:

€ 5,00 extra + punten volgens voertuig
° Grof vuil tot 1m³

Supplement

€ 10,00 extra + punten volgens voertuig
° Grof vuil > 1m³ tot 2m³
Klein restafval wordt niet aanvaard: dat moet in de Diftar
container! Maak gebruik van de regeling “extra zakken”.

Speciale
afvalsoorten

TARIEF 5:

1 punt extra + punten volgens voertuig
° Gebonden asbest (Eterniet) >2m³/jaar
° Bouw- en sloopafval > 100 liter

TARIEF 6:

Afvalluiers (in witte luierzakken)
altijd € 2,50 per keer (los van de punten)

TARIEF 7:

Landbouwfolie
Enkel voor landbouwers op vastgestelde data
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GROENE DIFTAR CONTAINER – TARIEVEN
OPHALING RESTAFVAL

Per aanbieding container
° 40 liter container
° 120 liter container
° 240 liter container
° 1.100 liter container

OPHALING RESTAFVAL

Per kg aangeboden afval
° € 0,28/kg

MINIMUMBELASTING

per aansluitpunt
° per maand
° per 6 maanden
° per 12 maanden

GROF VUIL AAN HUIS

°

€ 0,15
€ 0,30
€ 0,60
€ 2,93

€ 1,18
€ 7,08
€ 14,16

€ 30,00/afroep – maximum 3 m³

Alle huishoudelijk afval dat niet selectief wordt ingezameld en dat niet
in de donkergroene Diftarcontainer kan inclusief oude metalen
SNOEIHOUT AAN HUIS

°

€ 15,00/afroep – maximum 3 m³

Kort snoeihout (max 20kg/bundel) – max 3m³

DIFTAR CONTAINER – EXTRA ZAKKEN
Heb je méér restafval dan in je Diftar container kan?
 Dit gebeurt dikwijls: vraag een grotere container aan bij de Groene Lijn 0800/ 90 270
 Dit gebeurt af en toe: bel de Groene Lijn en deel mee dat je extra zakken zult buiten zetten
(max. 3x per jaar – max. 10 zakken per keer)

Aanvragen via www.IVLA.be of via de GROENE LIJN 0800 90 270
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AFVALREKENING PER JAAR
Alle afvalkosten betaal je via de Diftar rekening (Diftar aanslagbiljet)
Je krijgt 1x per jaar je afvalrekening met
1. De kosten voor je Diftar container
2. De kosten voor ophaling aan huis van grof vuil en snoeihout (in voorkomend geval)
3. De kosten voor het recyclagepark

In februari-maart krijg je de rekening voor het voorgaande jaar.
Meer info op de afvalkalender en op www.ronse.be/afval.

CONTACT
•

Recyclagepark
–
–
–

•

Viermaartlaan 62
0477/88 78 78 – 055/23 27 49
recyclagepark@ronse.be

Huishoudelijk afval – Diftar container
–

Groene lijn 0800 90 270

–

www.ronse.be – www.ivla.be
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