Grofvuil
Huis-aan-huisinzameling

Wat
Grofvuil is afval dat niet gerecycleerd kan worden, maar te groot is om in de gele zak
of de grijze container (Oosterzele) te steken, zoals meubels, zetels, matrassen,....

Grofvuilinzameling moet je aanvragen!
Een inzameling aan huis gebeurt op vaste data zoals op de afvalkalender aangeduid,
maar je moet ze wel aanvragen!

Bel of mail minstens 2 dagen voor ILvA langskomt
naar 053/85 85 45 of ophalinggrofvuil@ilva.be.
In de afvalkalender staat een telefoontje wanneer je de laatste dag kan bellen.
Aan de telefoon noteert ILvA je adres en wat je allemaal zal aanbieden. Annuleren
kan tot 12u de werkdag voor de geplande inzameling.
Je grofvuil wordt gewogen, je betaalt immers per kilogram. Na de inzameling
krijg je een betalingsuitnodiging in de brievenbus. Daarop staat het bedrag dat je
binnen de 14 dagen moet storten op het rekeningnummer van ILvA.

Tarief

Tot 20 kg: 6 euro
Boven 20 kg: 3 euro per begonnen schijf van 10 kg
Grofvuil wordt aan
huis ingezameld én
wordt aanvaard in het
recyclagepark. De regels
zijn wel anders! Op het
recyclagepark moet het
hout en het metaal van het
grofvuil worden gescheiden
.

Hoe grofvuil voorkomen?

Wat mag bij je grofvuil (bij huis-aan-huisinzameling)?
Alles wat hoort bij een normale inboedel van een
gezin en wat niet in een gele zak of grijze container
(Oosterzele) kan.
Voorbeelden: meubels, groot speelgoed,
vloerbedekking (tapijt, vinyl…), niet-elektrische
grasmachine of ander tuingereedschap, lampenkap,
staande klok, kapstok, droogrek, ladder, matras, ski,
piano, trampoline, wasmand, tapijt, matras, schilderij, …

Wat mag zeker niet bij je grofvuil?
Alles wat in een gele zak of grijze container (Oosterzele)
past en niet voor een andere huis-aan-huisinzameling
voor recyclage kan worden gesorteerd, hoort in de gele
zak of grijze container (Oosterzele).
Enkele voorbeelden: fruitkratjes, mandjes, kapotte
emmers, bloempotten, plastic zakjes, al dan niet gevuld
met nog kleinere rommel mogen niet!



Afbraakmaterialen (afsluiting, tegels, toiletpot, bad,
dakgoot, dakpannen, stenen, beton, gipsplaten, …) zijn
geen grofvuil. Uitzonderingen hierop zijn deuren en
ramen.
Elektrische en elektronische apparaten zijn geen
grofvuil! Bij aankoop van een nieuw toestel, neemt
de verkoper je oude terug. Het kan ook naar het
recyclagepark.

Inzamelregels en -tips

Lees bij een nieuwe aankoop steeds de onderhoudstips. Zo kan je de levensduur
van bijvoorbeeld meubels of tapijten optimaal benutten.

Stapel het grofvuil ordelijk op de stoep, zodat voorbijgangers niet worden gehinderd.

Laat een meubel herstellen in plaats van het meteen als afval af te schrijven,
of bied een nog te hergebruiken groot stuk huisraad aan bij De Kringwinkel.

Houten planken mogen niet korter zijn dan 0,50 meter (dan kunnen ze in de
huisvuilzak!), maar ook niet langer dan 1,50 meter. Meer dan drie stuks bind je samen
in bundels die één man kan dragen.

Gun een oud meubel zelf een tweede leven door een aankoop in De Kringwinkel.

