Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor
het plaatsen van cookies.
Akkoord Meer informatie

Huisvuil ophalen
Huisvuil (restafval, PMD, GFT+, papier en karton) wordt huis-aan-huis opgehaald. De ophaalmomenten vindt u op
de ophaalkalender.
U vindt er ook wat in welke zak mag. De ophaaldata voor 2019 vindt u hier. De kalender voor 2020 vindt u hier.
Opgelet: Wanneer het erg warm wordt in de zomermaanden, rijden de afvalophalers vroeger uit. Zo moeten zij
niet tijdens het heetst van de dag op pad. Zet je afval daarom de avond voordien al buiten en draag bij aan een
vlotte ophaalronde. Bovendien ben je er dan zeker van dat je vuilzak tijdig buiten staat tegen dat de vuilkar langs
jouw straat passeert.
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Voorwaarden
U gebruikt de officiële huisvuilzakken van de gemeente.
U biedt het huisvuil aan voor 7 uur op de dag van de ophaling (zie Uniform Gemeentelijk Politiereglement).
In uitzonderlijke gevallen kan het uur van de ophaling wijzigen vb. bij extreme hitte.

Procedure
De huisvuilzakken (restafval, PMD en GFT+) met gemeentelijke opdruk kunnen aangekocht worden bij:
Carrefour, Kapellestraat 94
Delhaize, Kapellestraat 89
Delhaize, 's Herenbaan (Reet)
Superette De Bron, Pierstraat 361A (Reet)

Bedrag
fractie zak
prijs (euro)
restafval grijze zak 60 liter
1,50 euro/zak
restafval grijze zak 40 liter
0,90 euro/zak
PMD
blauwe zak
0,125 euro/zak
GFT+
witte zak groot formaat 0,20 euro/zak
GFT+
witte zak klein formaat 0,12 euro/zak

Uitzonderingen
Zagen de ophalers je vuilniszak over het hoofd op de vaste ophaaldag? Meld dit dan uiterlijk de
dag volgend op de ophaaldag aan de milieudienst via milieu@aartselaar.be of 03 870 16 11. Zij bezorgen je
melding aan Igean. De ophaler probeert dan nog om het afval op te halen voor het weekend.

Regelgeving
Retributiereglement op de ter beschikkingstelling van diverse vuilnisrecipiënten.

