HANDLEIDING

HUIS-AAN-HUISINZAMELING
ASBESTHOUDENDE GOLFPLATEN
HEB JE ASBESTHOUDENDE GOLFPLATEN DIE WEG MOETEN EN BEN JE PARTICULIER?
DAN KAN JE JE ASBESTPLATEN THUIS LATEN OPHALEN!
° max. oppervlakte van 50 m² (+/- 20 platen, +/- 500 à 600 kg)
° alleen voor particulieren
° max. 2 asbestplaatzakken per adres
WAT MOET JE DOEN?
1. Ga naar het recyclagepark in je gemeente en koop er de speciale asbestplaatzak* (30€). Hierbij krijg je ook een gratis
beschermingspak, handschoenen en masker, en een brochure over zelf asbestplaten veilig verwijderen. De ophaling aan
huis zit ook inbegrepen in deze prijs.
2. Maak een afspraak voor ophaling via het aanmeldingsformulier op www.incovo.be/asbest.
3. Bied je plaatzak tijdig aan voor ophaling. De zak moet op een goed zichtbare plaats staan die makkelijk bereikbaar is
voor de kraan.

WAAR MOET JE ZEKER OP LETTEN?
1. Alleen asbesthoudende golfplaten
worden ingezameld aan huis

Asbestleien, gewone golfplaten en andere asbesttoepassingen worden niet
meegenomen.

2. Eens je zak gevuld is, kan die niet
meer verplaatst worden.

Wetende dat een gevulde zak zo’n 600 kg kan wegen, is het belangrijk de
zak te vullen op de plaats waar hij opgehaald zal worden (aan de straatkant)

3. Bied de zak aan op dezelfde plaats
waar je je ander afval aanbiedt voor
ophaling aan huis

Onze ophalers mogen alleen zakken meenemen die aangeboden worden op
openbaar domein. Plaats de zak dus niet in je tuin of achter een omheining.
En de zak moet bereikbaar zijn voor de kraan.

4. Let erop dat de draaglinten niet onder Let voor het vullen van de zak er zeker op dat de draaglinten niet onder de
de zak liggen.
zak liggen, anders kan de ophaler de zak niet optillen. Leg deze na het vullen
bovenop de zak (zie instructies verder)
5. Plaatzak aanbieden op openbaar
domein, en nu?

Zolang je passanten niet hindert bij het aanbieden van de zak, kan je de zak
op dezelfde plaats als je ander huis-aan-huis afval aanbieden. Voor
uitzonderingen dient er een aanvraag ingediend te worden bij de gemeente
(inname openbaar domein).

6. Gooi je beschermende kleding ook in
de plaatzak.

Zo ga je verdere verspreiding van de asbestvezels tegen. Jezelf eerst
bevochtigen mag zeker ook.
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Waar vind ik het volgnummer?

Dit nummer geef je door
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op een flap aan de
buitenkant van de zak.
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www.miwa.be/asbest
MIWA cvba is de opdrachthoudende vereniging voor de regio Midden-Waasland (Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas,
Stekene, Temse en Waasmunster)

