Containerpark
° het containerpark is dagelijks open
van 13.30 tot 14.30 uur

AFVAL SORTEREN
Geen tijd?

° niet- bevuild papier en
karton

° je kan het afval ook gesorteerd
in de bakken laten staan aan je
gebouw/ kampeergrond. Je betaalt
hiervoor € 5 extra per zak of fractie

° plastic flessen en flacons,
metalen verpakkingen en
drankkartons
° de flessen, flacons,
verpakkingen en
drankkartons moeten leeg
zijn en uitgespoeld.

° de allerlaatste (ongesorteerde)
restjes, het resultaat van kleine
schoonmaak of controleronde na
sluiting van het containerpark mag
je achterlatenaan de deur van het
gebouw/sanitair blok in een
doorzichtige zak van de Hoge Rielen.
° sluikstorten wordt zwaar beboet

Wel of niet sorteren?

° vervuilde en bevuilde
afvalsoorten
° geen gevaarlijke stoffen en
zuivere afvalproducten die bij
andere afvalsoorten horen

Er bestaan 2 systemen
1) Je brengt het afval naar het
containerpark:
° goed gesorteerd = gratis
° slecht gesorteerde zak of fractie
= €2
° niets gesorteerd = € 50 boete

° steeds in oorspronkelijke
verpakkingen aanbieden
op containerpark
° grote hoeveelheden moeten
mee naar huis.

2) of je laat het afval achter in
gebouw/sanitair blok en je betaalt
hiervoor extra:
° goed gesorteerd = € 5 per zak of
fractie
° slecht gesorteerd = € 10 per zak
of fractie
° niets gesorteerd € 50 boete

Lees ook het infobord
aan je
gebouw/kampeergrond

° bruin en groen gereinigd
glas van flessen en bokalen
° gereinigd wit glas
° flessen en bokalen moeten
leeg en uitgespoeld zijn. Haal
ze eerst door het spoelwater.
° geen kapotte drinkglazen, dit
is restafval

° groente, fruit- en tuinafval,
geen etensresten
° assen uit de open haard,
BBQ-kolen, asbakafval

° de groene container blijft
steeds aan je paviljoen of
kampeergrond

fractie

Verblijfsgebouwen

kampgronden

Theater*

PMD

restafval

1 grijze
container

1 grijze
container

1 blauwe zak

1 blauwe zak

1 grijze
container

1 grijze
container

2
doorschijnende
zakken

2
doorschijnende
zakken

hoe
aanbieden
op het
containerpark?

hoe
beoordelen
?

enkel de zak

per zak

enkel de zak

per zak

papier en
karton

1 grijze lage bak 1 grijze lage bak

in de bak of
bijeengebonden

per fractie

glas
bont en wit

1 grijze lage bak 1 grijze lage bak

in de bak

per fractie

in de ton

per ton

in
oorspronkelijke
verpakking op
het
containerpark

per fractie

assen

K.G.A.

G.F.T.

1 aston

geen aston
moet in asput
op het terrein

geen recipiënt

geen recipiënt

aanbieden in
oorspronkelijke
verpakking

aanbieden in
oorspronkelijke
verpakking

1 groene
container

1 groene
container

zonder zak

zonder zak

mag blijven
staan, wordt
door de Hoge
Rielen
opgehaald

per fractie

Gebouw 54 - Klaver *: drie fracties (PMD, papier & karton en restafval)
extra zakken zijn te koop tegen 0,50 euro per stuk (restafvalzak of PMD-zak)
* hier mag het afval gratis blijven staan omdat er geen bakfiets ter beschikking is bij deze accommodatie.

