
AFVALWIJZER 
Bied uw grofvuil correct aan! Volg de regels: 

Meer informatie vindt u op www.ivago.be 

 Het is verboden om in en rondom de gebouwen afval te storten! 

 Breng uw grofvuil naar de recyclageparken van IVAGO.  
U kan uw grofvuil ook door IVAGO laten ophalen. De eerste ophaling per jaar is 
gratis. Daarna moet u betalen. Neem contact op met WoninGent op het nummer 
09 235 99 55 als u een persoonlijke ophaling wenst.  

Hoe aanbieden? 

Wel 

 Brandbaar grofvuil dat u niet kan 

meegeven met de huisvuilzak zoals 

een matras, kapotte stoel,  plastic 

emmers of potten, houten plan-

ken… 

 Metaal zoals een vogelkooi, tuin-

stoel... 

Niet 

 Dit afval moet u op de reglemen-

taire manier aanbieden: restaf-

val, pmd, papier en karton, glas, 

kga (klein gevaarlijk afval), gft. 

 Dit afval moet u zelf naar het 

recyclagepark brengen: bouw– 

en sloopafval, stenen bloem-

potten, wc, lavabo, vensterglas 

en spiegels, kga, verfresten, elek-

trische toestellen, frituurolie, 

rubberbanden... 

Tips: 

 Wist u dat kringwinkels uw herbruikbare spullen gratis en op afspraak komen 

ophalen? Voor meer informatie over de regels kan u terecht bij de Kringwinkels 

van Ateljee of bij de Kringloopwinkel Brugse Poort. Maak een afspraak om uw 

spullen op te halen op het nummer 09 227 25 64 (Kringloopwinkel Brugse Poort ) 

of 09 224 07 15 (Kringwinkels Ateljee).  

 Wist u verder dat Kringwinkels uw elektrische toestellen inzamelen, ook als ze 

defect zijn?  

Koopt u een nieuw elektrisch toestel? Dan is de handelaar of winkelier verplicht 

uw oud gelijkaardig toestel gratis terug te nemen.  

 Lege batterijen kan u onder andere in grootwarenhuizen deponeren in de groe-

ne dozen van Bebat. 

 Frituurolie kan u in sommige grootwarenhuizen deponeren in speciale contai-

ners.  

GROFVUIL    

Klein Gevaarlijk Afval is schadelijk voor het milieu. U moet  het altijd naar het recy-
clagepark of naar een officieel inzamelpunt brengen.  
Tot kga behoren onder andere: gif- en bestrijdingsmiddelen, onderhoudsmiddelen, 

brandstoffen, frituurvet en -olie, andere vetten of oliën, batterijen, zuren, spuitbus-

sen van giftige producten (verf, pesticiden, oplosmiddelen), kwikthermometer, rönt-

genfoto's, koelboxelementen, tl-, buis- en spaarlampen ... 

Wat met Klein Gevaarlijk Afval (kga)? 


