


Wegwijs op het containerpark.
Alles wat je moet weten over het
containerpark van Wellen.

Het containerpark binnenrijden met je eID
Enkel Wellenaren kunnen hun afval naar het containerpark in 
Wellen brengen. Gebruik je elektronische identiteitskaart (eID) 
om toegang tot het containerpark te krijgen. Rij met je wagen 
tot aan de automatische slagboom en steek je eID in de kaart- 
lezer. De slagboom gaat open en je kan binnenrijden. Verwittig 
de parkwachter als de slagboom niet opengaat.

Niet-betalende afvalsoorten
Los het gratis afval in de juiste container.
KGA geef je verplicht af aan de parkwachter.

Heb je betalende afvalsoorten bij? 
Meld je aan bij de parkwachter, hij zal berekenen hoeveel je 
moet betalen voor elk soort afval. Alle betalende afvalsoorten 
worden eerst betaald aan de parkwachter (bancontact of cash) 
en dan pas weggegooid.

Hulp nodig?
Twijfel je in welke container het afval  thuishoort, vraag het dan 
aan de parkwachter. De parkwachter is perfect op de hoogte 
van de sorteerregels en zal je verder helpen.

Thuis composteren met een compostvat of -bak
Je kan in het containerpark compostvaten en -bakken kopen. 
Nadat je de bakken en/of vaten betaald hebt aan de parkwach-
ter (bancontact of cash), kan je ze meteen meenemen.
compostvat (15 €) - compostbak (35 €)

betalende afvalsoorten
autobanden
diameter band ≤ 85 cm : 2,5 euro per stuk
diameter band > 85 cm : 12,5 euro per stuk
bouwpuin
volume ≤ 0,5 m³ : 7,5 euro
volume > 0,5 m³ : 15 euro per m³
aan huis opgehaald door technische dienst: 15 euro per m³

vervuild piepschuim en EPS
volume ≤ 0,5 m³ : 7,5 euro
volume > 0,5 m³ : 15 euro per m³
gazonmaaisel
volume ≤ 0,5 m³ : 10 euro
volume > 0,5 m³ : 20 euro per m³
gemengd groenafval
volume ≤ 0,5 m³ : 10 euro
volume > 0,5 m³ : 20 euro per m³
snoeihout
aan huis opgehaald door technische dienst: 10 euro per m³
gemengd houtafval
volume ≤ 0,5 m³ : 7 euro
volume > 0,5 m³ : 14 euro per m³
grofvuil
volume ≤ 0,5 m³ : 7,5 euro
volume > 0,5 m³ : 15 euro per m³
Het is verboden om gesloten zakken in de container te gooien.
Salons en matrassen worden geweigerd, deze moeten aan huis 
opgehaald worden via de grofvuilophaling!

niet-betalende afvalsoorten
PMD
papier en karton
zuiver kunststofafval
metalen
snoeihout (indien zelf afgeleverd in containerpark)
vlakglas
wit en gekleurd glas
textiel en lederwaren
voorwerpen in kurk
afvalolie
frituuroliën- en vetten
auto-accu’s
KGA (klein gevaarlijk afval)
AEEA (afgedankte elektrische  en elektronische apparaten)
wit en zuiver piepschuim en EPS
asbesthoudend materiaal
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