
AFVALWIJZER 
Sorteer uw afval en bied het correct aan! Volg de regels: 

RESTAFVAL    (brandbaar huisvuil dat niet gerecycleerd kan worden) 

Wel 

 Brandbaar huisvuil dat niet  

gerecycleerd kan worden. 

 Gft (groenten– en fruitafval) 

als er geen gft-container is. 

Niet 

Papier, karton, pmd-afval, glas, 

scherpe voorwerpen, kga (klein 

gevaarlijk afval), frituurolie, medi-

cijnen... 

Hoe aanbieden? 

1. Doe uw afval in de gele zakken van IVAGO (30 l = max. 

7 kg afval / 60 l =  max. 15 kg afval). 

2. Sluit de zak goed.  

3. Deponeer uw afvalzak in de zwarte restafvalcontainer 

met de sticker ‘Restafval’ in uw gebouw.  

PMD         (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen, Drankkartons) 

Wel 

P = Plastic flessen en flacons 

van onder meer: frisdrank, water, melk, was-

producten, afwasproducten, bad- en douche-

producten, fruit- en groentesap... 

Niet 

 Plastic verpakkingen zoals: yoghurtbekers, 

botervlootjes, plasticfolie... 

M = Metalen verpakking 

zoals: drankblikjes, conservenblikken, deksels 

en capsules van bokalen en flessen... 

D = Drankkartons 

van onder meer: fruitsap, soep, melk... 

 Verpakkingen van giftige of bijtende producten 

zoals insecticiden, rattengif, verdelger ... 

 Verpakkingen van olie, verf lak en vernis. 

1. Doe uw afval in de blauwe zakken van IVAGO. 

2. Sluit de zak goed.  

3. Deponeer uw afvalzak in de zwarte pmd-

container met de sticker ‘pmd’ in uw gebouw.  

Hoe aanbieden? 

Waar kan u de gele en blauwe IVAGO-zakken kopen?  
U kan de IVAGO-zakken kopen in supermarkten, buurtwinkels, de IVAGO-winkel, 

de stadswinkel...   De prijs is overal gelijk.  

Meer informatie vindt u op www.ivago.be 

 Verpakkingen met een kindveilige sluiting. 



GLAS     

Wel 

Doorzichtige glazen flessen, bokalen en 

flacons. 

Niet 

Deksels of doppen, hittebestendig glas 

(vb. ovenschotels), porselein en aarde-

werk, stenen flessen en kruiken, glazen en 

kristallen vaatwerk (drinkglazen), vlak glas 

(ruiten - spiegels), tl-lampen, spaar– en 

gloeilampen, melkwit glas... 

Hoe aanbieden? 
 Maak de glazen fles, flacon… volledig leeg! 

 Deponeer uw glas in de oranje glas-

container in uw gebouw. 

PAPIER & KARTON 

Wel 

Kranten, tijdschriften en folders 

(zonder plastic folie!), brieven en enve-

loppen, schrijfpapier, papieren zakken 

en kartonnen dozen, oude boeken... 

Niet 

Vuil of vet papier, papieren zakdoeken, 

keukenrol en toiletpapier, behangpa-

pier, drankkartons, plastic, aluminium-

folie, piepschuim... 

Hoe aanbieden? 
 Vouw het karton goed samen. 

 Deponeer uw papier in de blauwe 

papier-container in uw gebouw. 

GROFVUIL    

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

 Is er voor uw gebouw een grofvuilregeling? Dan kan u uw grofvuil aanbieden op de 
dag die WoninGent u doorgeeft. Let op: op de andere dagen kan dit niet! U kan uw 
grofvuil ook zelf naar de recyclageparken van IVAGO brengen. Is er geen grofvuilrege-
ling voor uw gebouw? Dan moet u uw grofvuil zelf naar de recyclageparken van IVAGO 
brengen. Wenst u een persoonlijke ophaling door IVAGO? Neem dan eerst contact op 
met WoninGent (09 235 99 55).  

Hoe aanbieden? 

Wel 
 Brandbaar grofvuil dat u niet kan meege-

ven met de huisvuilzak zoals een matras, 

kapotte stoel,  plastic emmers of potten, 

houten planken… 

 Metaal zoals een vogelkooi, tuinstoel... 

Niet 

 Dit afval moet u op de reglementaire ma-

nier aanbieden: restafval, pmd, papier en 

karton, glas, kga (klein gevaarlijk afval), gft. 

 Dit afval moet u zelf naar het recyclagepark 

brengen: bouw– en sloopafval, stenen 

bloempotten, wc, lavabo, vensterglas en 

spiegels, kga, verfresten, elektrische toestel-

len, frituurolie, rubberbanden... 

Tip: 

Koopt u een elektrisch toestel? Dan is de handelaar of winkelier verplicht uw oud gelijk-

aardig toestel gratis terug te nemen. Koopt u nieuwe meubelen? Onderhandel dan op 

voorhand met de verkoper om uw oude meubelen gratis mee te nemen. U kan uw meu-

bels, elektrische toestellen, huisraad en textiel ook naar de kringloopwinkel brengen. 

Sommige stukken kan u zelfs gratis laten ophalen. Lege batterijen kan u onder andere in 

grootwarenhuizen deponeren in de  groene dozen van Bebat. 

http://www.fostplus.be/Documentation/Pages/MediaPage.aspx
http://www.fostplus.be/Documentation/Pages/MediaPage.aspx
http://www.fostplus.be/Documentation/Pages/MediaPage.aspx
http://www.fostplus.be/Documentation/Pages/MediaPage.aspx
http://www.fostplus.be/Documentation/Pages/MediaPage.aspx
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YZFbBh69heSgzM&tbnid=5HQOi_NSTh9WsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvice.typepad.com%2Fvice_netherlands%2Fpage%2F71%2F&ei=HscUUsugHMT70gX0q4EI&bvm=bv.50952593,d.d2k&psig=A

