
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 

u geen gft-container hebt. 

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. Bind de afvalzak toe en laat een handgreep over. Kleef 

de zak niet toe.  

3. Zet de vuilniszak vanaf 19 uur de avond voor de opha-

ling buiten voor uw gebouw of uw woning.  

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

Wel 

P = Plastic flessen en flacons 

van: frisdrank, water, melk, wasproducten, afwaspro-

ducten, bad- en doucheproducten, fruit- en groentesap... 

Niet 

 Plastic verpakkingen zoals: yoghurtbekers, boter-

vlootjes, plasticfolie... 

M = Metalen verpakking 

zoals: drankblikjes, conservenblikken, deksels en capsu-

les van bokalen en flessen... 

D = Drankkartons 

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

 Verpakkingen van giftige of bijtende producten zoals 

insecticiden, verdelgers, rattengif ... 

 Verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis. 

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

verpakkingen moeten leeg en samengedrukt zijn. Bind 

geen verpakkingen of bidons aan de buitenkant.  

2. Sluit de zak goed.  

3. Zet de afvalzak vanaf 19 u de avond voor de ophaling 

buiten voor uw gebouw of uw woning.  

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 kindveilige sluiting. 



GLAS     

Wel 

Doorzichtige glazen flessen, bo-

kalen en flacons. 

Niet 

Deksels of doppen, hittebestendig 

glas (vb. ovenschotels), porselein 

en aardewerk, stenen flessen en 

kruiken, glazen en kristallen vaat-

werk (drinkglazen), vlak glas 

(ruiten - spiegels), tl-lampen, spaar

– en gloeilampen, melkwit glas... 

Hoe aanbieden? 

1. Maak de glazen fles, flacon… volledig 

leeg. Spoel ze goed uit. 

2. Geen deksels of doppen. 

3. Doe het glas in een emmer of stevige 

plastic bak met gesloten bodem en zij-

wanden en met een maximum volume 

van 60 liter. Gebruik geen appelsienkistje, 

plooibox, kartonnen doos of ijzeren vuil-

nisbak. 

4. Maximum gewicht per bak = 20 kg. 

5. Zet het glas vanaf 19 uur de avond voor 

de ophaling buiten voor uw gebouw of 

uw woning.  

PAPIER & KARTON 

Wel 

Kranten, tijdschriften en folders 

(zonder plastic folie!), brieven en 

enveloppen, schrijfpapier, papieren 

zakken en kartonnen dozen, oude 

boeken... 

Niet 

Vuil of vet papier, papieren zakdoe-

ken, keukenrol en toiletpapier, be-

hangpapier, drankkartons, plastic, 

aluminiumfolie, piepschuim... 

Hoe aanbieden? 

1. Bind het papier en karton stevig 

samen met touw of doe het in een 

gesloten kartonnen doos. 

2. Maximum 20 kg per pak. 

3. Maximum volume = 0,5 m³. 

4. Zet het papier en karton vanaf 19 

uur de avond voor de ophaling bui-

ten voor uw gebouw of uw woning.  
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