Huis-aan-huis ophaling
De volgende afvalsoorten worden aan huis opgehaald:
 GFT (groente-, fruit- en tuinafval)
 Glas
 Grof vuil
 Herbruikbaar textiel
 Papier en karton
 PMD (plastic, metaal en drankkarton)
 Restafval

GFT (groente-, fruit- en tuinafval)
GFT (groente-, fruit- en tuinafval) wordt tweewekelijks huis aan huis opgehaald.
De ophaling wordt verzorgd door IOK Afvalbeheer (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), en start
om 7 uur. Vanaf 19 uur de dag voordien mag je de GFT-container buitenplaatsen.
GFT is groente-, fruit en tuinafval of organisch composteerbaar afval.
Toegestaan:
 loof, schillen en resten van groenten en fruit
 koffiedik, papieren koffiefilters en theebladeren
 doppen van noten, pitten
 etensresten, vlees- en visresten, schaaldierresten
 eieren, eierschalen, kaasresten, broodresten
 fijn tuin- en snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, haagscheersel, versnipperd snoeihout... )
 snijbloemen, tuin- en kamerplanten
 gazon, gras, stro, bladeren
 schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout
 mest van kleine huisdieren (cavia, konijn)
 vervuild papier (kleine hoeveelheid) en keukenrol
OPM.: ENKEL bio-afbreekbare zakken MET logo van IOK Afvalbeheer zijn toegelaten in de GFT-container.
Verboden:
 mosselschelpen, oesterschelpen...
 vloeistoffen (soep, melk, koffie... )
 sauzen, vet en oliën
 theezakjes en koffiepads

 beenderen en dierlijk (slacht)afval, dode dieren
 luiers, ander hygiënisch afval en oorstokjes
 kattenbakvulling en vogelkooizand
 mest van grote huisdieren of in grote hoeveelheden
 groot snoeihout
 aarde en zand, stof uit de stofzuiger, kurk
 fruitstickers
 behandeld hout (met verf, vernis of impregneermiddel)

Hoe aanvragen?
Voor nieuwe inwoners wordt er bij inschrijving in het bevolkingsregister een mutatieformulier ingevuld waarop vermeld wordt
welke containers je wenst.
Als er op het bestaande adres geen containers staan, dan worden deze geleverd. Als er wel containers staan, dan worden
deze overgezet naar de nieuwe bewoners.
Wanneer je container stuk gaat bij het ledigen of in de ophaalwagen belandt dan neem je contact op met de gratis Diftar
informatielijn: 0800 97 687.
In geval van diefstal kan je gratis een nieuwe container ter beschikking krijgen op voorwaarde dat je bij de politie een procesverbaal laat opmaken. De politie bezorgt het PV aan Diftarzodat zij een nieuwe container kunnen bezorgen. Dit gebeurt
normaal binnen de week.
Plastic Omnium doet om de 2 dagen een interventie in de gemeente Nijlen, het duurt dus niet lang voor je je nieuwe GFTcontainer ontvangt.

Wat kost dit?
Vaste kost GFT-container per maand is dit €0,50 voor de eerste container en €0,50 per bijkomende container.
Eenheidsprijs per kg is € 0,10

Hoe wordt er gewogen?
Tijdens de ophaalronde wordt de GFT-container voor en na lediging meerdere malen gewogen. Uit het gewichtsverschil is de
hoeveelheid afval dat je meegeeft meteen gekend. Afval dat bij lediging in de container achterblijft, wordt dus NIET
aangerekend.

Extra informatie
Je plaatst de GFT-container met het handvat naar de straatzijde.
OPM.: ENKEL bio-afbreekbare zakken MET logo van IOK Afvalbeheer zijn toegelaten in de GFT-container.
De standaard GFT-container is 120 liter, je kan een tweede container vragen, hiervoor neem je contact op met de IOK
informatielijn: 0800 97 687.
Enkel inwoners van appartementen en rijhuizen (gesloten bebouwing) kunnen een GFT-container van 40 liter aanvragen, ook
voor bewoners van huizen die verder dan 150 meter van de weg gelegen zijn wordt een uitzondering toegestaan (zij kunnen
de 40l-container dan in de koffer van hun wagen stoppen om aan de weg aan te bieden).
Het gewicht van de aangeboden container mag niet groter zijn dan:
 15 kg voor een container van 40 liter
 50 kg voor een container van 120 liter.

Zomertips:
Enkele tips om geurhinder van de GFT-container tijdens de zomerperiode te voorkomen:

 plaats de container niet in de zon maar op een koele plaats
 als er maden in je container zetten, kan je dit oplossen door het deksel een beetje open te zetten (bv een blokje tussen
het deksel en de container stoppen)
 maak de container regelmatig schoon met natuurlijke producten zoals groene zeep of soda
 bied de container bij elke ophaling aan, ook al is hij niet helemaal vol
 zorg dat de container leeg is tijdens je vakantie of vraag de buren om de container de dag van de ophaling buiten te
zetten.

Wintertips:
 Leg een opgevouwen krant onderin, zo blijft het afval niet vastzitten
 een laagje droos gras of een ander droog materiaal (bv takjes) opde bodem, helpt ook om het vocht te absorberen
 stamp het gft-afval niet te hard aan, het voorkomt problemen bij het leegmaken

Glas
Glas wordt maandelijks huis aan huis opgehaald.
De ophaling wordt verzorgd door IOK Afvalbeheer (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), en start
om 7 uur. Vanaf 19 uur de dag voordien mag je de glasbak buitenplaatsen.
Toegestaan:
 transparante glazen flessen
 bokalen
 flacons.
De flessen en bokalen moeten volledig leeg zijn en liefst gespoeld, ontdaan van deksels of doppen.
Verboden:
 vlak glas zoals ruiten en spiegels
 lampen en TL-lampen
 stenen flessen en kruiken
 porselein en aardewerk
 opaalglas en kristal
 doppen of deksels.

Hoe aanvragen?
Is je glasbak stuk of verdwenen? Dan kan je een nieuwe glasbak afhalen op het recyclagepark.

Wat kost dit?
Gratis.

Extra informatie
Het glas dient aangeboden te worden in een gestandaardiseerde open blauwe bak.

Grof vuil
Grof vuil wordt tweemaandelijks, enkel op afroep, huis aan huis opgehaald.
De ophaling wordt verzorgd door IOK Afvalbeheer (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), en start
om 7 uur. Vanaf 19 uur de dag voordien mag je het grof vuil buitenplaatsen.
Grof vuil is alle huishoudelijk afval dat je omwille van grootte of aard niet in de restafvalcontainer kan stoppen.
Toegestaan:
 matras
 tapijt
 zetel
 ...
Verboden:
 autobanden, vrachtwagenbanden en tractorbanden
 snoeihout
 bouw- en sloopafval
 elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
 restafval in zakken
 aardewerk, porselein, keramiek
 asbestproducten
 cellenbeton (Yton), gips, gyproc, kalk, argax
 roofing, PVC
 geïmpregneerd hout, hout behandeld met carboline (treinbilzen), houtafval
 ...

Hoe aanvragen?
Grof vuil wordt enkel opgehaald op afroep: ten laatste 3 werkdagen voor de ophaling bel je IOK Afvalbeheer op het nummer
014 58 09 96 met de melding wat je meegeeft.

Wat kost dit?
Vaste kost is € 5
Eenheidsprijs per kg is € 0,24

Extra informatie
Het grof vuil dient aangeboden te worden op een makkelijk hanteerbare wijze, er worden geen huisvuilzakken meegenomen.
Goederen die in goede staat zijn kan je naar Kringloopcentrum Opnieuw & Co vzw brengen of door hen laten ophalen
(meubelen, kleding, huisraad, boeken, speelgoed, schoenen, elektrische apparaten, ...).

Herbruikbaar textiel

Herbruikbaar textiel wordt vier keer per jaar huis aan huis opgehaald.
De ophaling wordt verzorgd door Kringloopcentrum Opnieuw & Co vzw, in opdracht van IOK Afvalbeheer (Intercommunale
Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), en start om 7 uur. Vanaf 19 uur de dag voordien mag je de zakken
buitenplaatsen.
Toegestaan:
 nog draagbare kinder-, heren- en dameskleding
 schoeisel
 handtassen
 lederwaren
 bed- en tafellinnen
 woningtextiel (gordijnen of overgordijnen).
Verboden:
 vervuilde kleding
 tapijten
 kussens
 elektrische dekens
 matrassen.

Wat kost dit?
Gratis.

Extra informatie
De zakken voor textielinzameling worden een week voor de ophaling huis-aan-huis bedeeld door Opnieuw & Co vzw.
Extra zakken zijn verkrijgbaar op het recyclagepark of in Kringloopcentrum Opnieuw & Co vzw.
Je mag het herbruikbaar textiel ook in eigen zakken aanbieden.

Kerstboom
Na de feestperiode wordt je kerstboom, waaruit alle versiering verwijderd is, opgehaald,
De ophaling wordt verzorgd door de gemeente en start om 7 uur. Vanaf 19 uur de dag voordien mag je de kerstboom
buitenleggen.

Wat kost dit?
Gratis.

Extra informatie
Verwijderen van kerstboom:
 aardkluiten
 potten
 statieven

 zakken
 versiering.
Als deze overtolligheden niet verwijderd zijn zal de kerstboom niet meegenomen worden.

Papier en karton
Papier en karton wordt maandelijks huis aan huis opgehaald.
De ophaling wordt verzorgd door IOK Afvalbeheer (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), en start
om 7 uur. Vanaf 19 uur de dag voordien mag je de papiercontainer buitenplaatsen.
Toegestaan:
 papieren zakken en kartonnen dozen
 tijdschriften, kranten, reclamebladen, boeken, telefoonboeken
 computerpapier, schrijf- en machinepapier.
OPM.: plastic folie verwijderen van kranten, tijdschriften, reclamebladen.
Verboden:
 vuil of vet papier of karton, aluminiumverpakkingen, cellofaanpapier
 behangpapier, cementzakken
 aluminiumfolie en -zakjes.

Hoe aanvragen?
Voor nieuwe inwoners wordt er bij inschrijving in het bevolkingsregister een mutatieformulier ingevuld waarop vermeld wordt
welke containers je wenst.
Wanneer je container stuk gaat bij het ledigen of in de ophaalwagen belandt dan neem je contact op met de gratis
Diftarinformatielijn: 0800 97 687, zij zorgen dan voor de vervanging, dit gebeurt normaal binnen de week.
Als er op het bestaande adres geen container staan, dan worden deze geleverd. Als er wel container staan, dan worden deze
overgezet naar de nieuwe bewoners.

Wat kost dit?
Gratis.

Extra informatie
Je plaatst de papiercontainer met het handvat naar de straatzijde.
De standaard papiercontainer is 240 liter.
Appartementsbewoners kunnen ook kiezen voor een grote 1 100 liter container die ze dan delen met de buren. Deze container
is op slot en het papier kan enkel aangeboden worden via een papiersleuf.
Enkel inwoners van appartementen en rijhuizen (gesloten bebouwing) kunnen een papiercontainer van 40 liter aanvragen,
ook voor bewoners van huizen die verder dan 150 meter van de weg gelegen zijn wordt een uitzondering toegestaan (zij
kunnen de 40l-container dan in de koffer van hun wagen stoppen om aan de weg aan de bieden).
Het gewicht van de aangeboden container mag niet groter zijn dan:

 16 kg voor een container van 40 liter
 100 kg voor een container van 240 liter
 440 kg voor een container van 1 100 liter.

PMD - De nieuwe blauwe zak (plastic, metalen en drankkartons)
PMD (plastic, metalen en drankkartons) wordt tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld.
De ophaling wordt verzorgd door IOK Afvalbeheer (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), en start
om 7 uur. Vanaf 19 uur de dag voordien mag je de PMD-zak buitenplaatsen.
Toegestaan:
 Plastic flessen en flacons
 Plastic schaaltjes, vlootjes en bakjes
 Plastic potjes en tubes
 Metalen drank- en conservenblikken
 Metalen spuitbussen voor voedingsmiddelen of cosmetica
 Metalen blikjes en schaaltjes
 Metalen deksels, doppen en kroonkurken
 Drankkartons
Verboden:

 verpakkingen bestaande uit een mix van materialen (bv een laag plastic en een laag aluminiumfolie) die niet van elkaar
gescheiden kunnen worden, zoals sommige drankzakjes, zakjes fruitmoes of natte dierenvoeding
 verpakkingen met een kindveilige sluiting
 verpakkingen met minstens een van volgende pictogrammen

 verpakkingen van motorolie, pesticiden, siliconenkits
 verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter
 piepschuim
 andere voorwerpen die geen verpakking zijn (plastic kleding, emmers, speelgoed, tuinslangen, ...)
 medisch afval (vb. injectienaalden)

Rol van 24 PMD-zakken kost € 3,60

Extra informatie
Hoe aanbieden:
 verplicht aanbieden in de blauwe PMD-zak
 flessen of andere verpakkingen goed leeggieten of-schrapen

 maximaal volume van de verpakkingen: 8 liter
 steek de verpakkingen niet in elkaar en stop ze niet samen in een dichtgeknoopte zak
 verwijder de plastic van schaaltjes en gooie ze los van elkaar in de zak
 niets vastmaken aan de buitenkant van de zak
 duw plastic flessen plat, zet de dop erop
Nog twijfels over juist sorteren: kijk op www.betersorteren.be
Volgende handelaars verkopen PMD-zakken:
 Bevel
 Bij Stephanie, Nijlensesteenweg 66
 Dagbladhandel Bram, Bevel-Dorp 124
 Kessel
 BVBA Harmony, Liersesteenweg 21
 Welters, Stationssteenweg 136
 Spar Kessel, Liersesteenweg 49
 Nijlen
 Albert Heijn België, Hellevoortstraat 1
 Bernaerts Danny, Woeringenstraat 16
 Carrefour Easy Nijlen, Statiestraat 10
 Dagbladhandel Thot, Broechemsesteenweg 105
 recyclagepark, Koningsbaan 87
 Spar Nijlen, Herenthoutsesteenweg 88
 Tuin- en hobbycenter Hens, Katerstraat 112

Restafval
Restafval wordt tweewekelijks huis aan huis opgehaald.
De ophaling wordt verzorgd door IOK Afvalbeheer (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), en start
om 7 uur. Vanaf 19 uur de dag voordien mag je de restafvalcontainer buitenplaatsen.
Afval dat apart wordt opgehaald of te groot is voor de restafvalcontainer, hoort niet thuis bij het restafval.
Toegestaan:
 restafval = huisvuil
 luiers, piepschuim
 mest van kleine huisdieren
 vuile verpakkingen van papier of karton
 niet composteerbaar afval (mosselschelpen)
 gloeilampen
 ...
Verboden:
 videobanden (containerpark)
 gevaarlijke stoffen

 bestrijdingsmiddelen (KGA)
 munitie
 vuurwapens
 gasflessen
Als je restafvalcontainer overvol zit mag je extra zakken meegeven. Bel 2 werkdagen voor de volgende ophaling de Diftar
Informatielijn op het gratis nummer 0800 97 687 en geef het aantal extra zakken door. Na de lediging van je
restafvalcontainer worden de extra zakken ook gewogen.

Wat kost dit?
Eenheidsprijs per kg is €0,24

