GFT

Wat mag in de GFT-container

Huis-aan-huisinzameling

Wat

Alle etensresten, maar vlees- en visresten zijn minder aan te
raden (omwille van geurhinder en kans op maden)
Loof, schillen, resten van groenten, fruit en aardappelen
Eierschalen en notendoppen
(Papieren) koffiefilters met koffiegruis en theezakjes
Gras, stro en bladeren
Snijbloemen en kamerplanten
Klein snoeiafval, kort gemaakte takken
Resten van tuinplanten

GFT staat voor groenten-, fruit- en de tuinafval.
ILvA komt het GFT-afval aan huis inzamelen via groene
containers.
Je betaalt voor de GFT-inzameling door een waardesticker aan
deze groene container te hangen.
De inzameling van GFT gebeurt van midden april tot
midden september wekelijks en van midden september
tot midden april tweewekelijks (zie afvalkalender).
Groot (140 liter)

GFT-container
Er zijn twee types GFT-containers:
van 40 liter en van 140 liter.

Wat mag zeker niet in de GFT-container

Klein (40 liter)

Aan een kleine GFT-container moet
een gele sticker worden gekleefd.
Een rode sticker is nodig voor een GFTcontainer van 140 liter.

Tarief
40 liter: 0,90 euro
140 liter: 1,80 euro

Hoe GFT-afval voorkomen?
Thuiscomposteren is een mooi alternatief. Wie verder
wil gaan, kan zelfs afvalarm tuinieren uitproberen.
Keukenresten hoeven trouwens niet steeds bij het
afval. Zo kunnen kippen of andere dieren je helpen
afval te vermijden.

Kattenbakkorrels en vogelkooizand (= restfractie)
Slachtafval of dode dieren (= restfractie of contacteer Rendac 053/64 02 34)
Luiers of ander hygiëneafval (= restfractie)
Mosselschelpen (= restfractie)
Uitwerpselen (= restfractie)
Vervuild stro (= restfractie)



Inzamelregels en -tips
Zorg dat het deksel is gesloten. Hang de sticker
aan de handgreep. Richt de handgreep naar de
straatkant.
Zet de container veilig op de wegberm of op
de stoep! Blokkeer de doorgang van fietsers en
voetgangers niet!
Reinig regelmatig. Leg een krant onderaan
de container. Dan vriest het afval niet vast in
de winter. Je vermijdt er geurhinder mee in de
zomer.

Vragen over de
container?

Bij defect, diefstal of
andere problemen met
de GFT-container:
bel het gratis nummer
0800/94 140

Stamp het GFT-afval niet aan.
Je kreeg de container in bruikleen. Hij hoort bij jouw huis. Beschadig hem
niet, neem hem niet mee of geef hem niet weg. Bel 0800/94 140 bij verhuizing
(minstens 10 dagen vooraf).

