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Voor alle inwoners van Kruisem komt er vanaf
1 januari 2020 een uniforme dienstverlening wat
het afvalbeleid betreft. Vanaf dan zal de volledige
dienstverlening voor de afvalinzameling verzorgd
worden door of via de afvalintercommunale
IMOG. Kruisem wil voor de inzameling van het
huishoudelijk afval in haar gemeente het beste
van de twee werelden. Door de samenwerking
met Imog worden de diensten voor de inzameling
en verwerking van afval daarom vanaf 1 januari
2020 uitgebreid. En dat is een goede zaak, want
op die manier wordt het voor de inwoners van
Kruisem alleen maar eenvoudiger.
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Schepen van
millieu - Kruisem

SORTEREN & HERGEBRUIKEN
AFVALBERG

Afval, iedereen heeft het én iedereen wil
er graag van af. En daar begint de taak
van Imog. Via de selectieve afvalinzameling aan huis en via onze recyclageparken
zien we toe op een correcte sortering en
zorgen we ervoor dat het ingezamelde
afval opnieuw grondstof wordt.
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OPGEHAALD
AAN HUIS

Diftar-containers voor de huis-aan-huisinzameling: wie goed sorteert, bespaart.
In Zingem, Ouwegem en Huise was dit al een bekend fenomeen, maar
voor de inwoners van Kruishoutem, Nokere, Lozer en Wannegem-Lede is
dit nieuw. De restafvalzakken worden vanaf 1 januari 2020 ingeruild voor
rolcontainers. Dit betekent: geen lekkende of scheurende zakken meer,
geen zwerfvuil door opengebeten zakken, geen pijnlijke spieren door
het sleuren met volle restafvalzakken. Kortom, restafval buiten plaatsen
loopt vanaf 2020 op wieltjes. Diftar staat voor gediﬀerentieerd tarief en
wil zeggen dat het restafval gewogen wordt. De slimme containers doen
het restafval met 25% dalen. Wie echt bewust met afval omspringt en de
regels van de sorteerkunst perfect toepast, slaagt daar zeker in. Restafvalcontainers zijn er in verschillende volumes. Afhankelijk van je gezinsgrootte kan je kiezen voor een container van 40L, 120L of 240L. Wie dat
wenst kan een slot laten installeren op zijn container voor een éénmalige
kost van €30.
www.imog.be
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Ophaling om de 2 weken

www.imog.be

imo

Heb je meer afval dan gewoonlijk? Je kan extra zakken aanbieden
naast de volle container. Bel naar de gratis infolijn op het diftar-nummer
0800 90 270 voor al je vragen rond de rolcontainer en de aanrekening.
Bel voor het aanbieden van extra zakken ten laatste om 15u de dag
voor de ophaling. Wil je een andere container? Of is er een probleem
met je container? Ook hiermee weet Imog raad. Kijk op de website van
Imog of stel je vraag via de gratis infolijn.

DEKSEL DICHT
www.imog.be

imo

CONTROLEER JE
OPHAALKALENDER

HANDVAT
NAAR
STRAATKANT

De Groene Infolijn

?

?

?
EXTRA

Op maat van het gezin

40 LITER
UNIEKE
CHIP/ADRES

120 LITER
240 LITER

IN OPTIE
SLOT 30€

De kost voor het ophalen en verwerken van je restafval bestaat uit 3
onderdelen. Er is een vaste kost van €2 per maand per aansluitingspunt
voor het gebruik van de restafvalcontainers, de ophaling, verwerking en
recyclage van de andere fracties, de toegang tot het recyclagepark en
de algemene netheid in de gemeente. Per keer dat je je container buiten
zet betaal je afhankelijk van je containerformaat een vast bedrag. Waarom? Om te vermijden dat containers halﬂeeg worden aangeboden. Vol
of halfvol, de logistieke handeling voor de ophalers blijft dezelfde. Tot
slot is er een prijs / kg afval van € 0,25.
Volume
40 L
120 L
240 L

Je diftar-container met restafval wordt tweewekelijks opgehaald.
Bekijk je ophaalkalender om te weten wanneer de eerste ophaling gebeurt. Zet je volle restafvalcontainer buiten op de juiste ophaaldag, sluit
het deksel van de container en richt het handvat naar de straatkant, dat
is handig voor de ophaler.

Aanbiedingskost
€ 0,15 /aanbieding
€ 0,30 /aanbieding
€ 0,60 /aanbieding

Prijs/kg
€ 0,25 /kg
€ 0,25 /kg
€ 0,25 /kg

Vaste kost
€ 2/maand
€ 2/maand
€ 2/maand

De hoeveelheid afval in je container wordt gewogen vóór en na de
lediging. Het verschil tussen deze wegingen is de hoeveelheid afval die
uit de container verwijderd is. Om een zo nauwkeurig mogelijk gewicht
te hebben, worden er tijdens de hefbeweging verschillende wegingen
uitgevoerd. Het gemiddelde van die wegingen wordt gebruikt om
de prijs te bepalen. Door de unieke chip op elke container wordt de
weging gekoppeld aan het juiste adres. Eén maal per jaar ontvang je
een aanrekening voor betaling. Je zal daarop kunnen aﬂezen hoeveel
kg restafval je dat jaar hebt aangeboden.

Aanrekening

www.imog.be

imo

WWW.IMOG.BE/KRUISEM

GRATIS INFOLIJN 0800/90 270

Wat met de huisvuilzakken?
Hamsteren is niet nodig. Witte restafvalzakken worden na eind
december niet langer verkocht en mogen vanaf 1 januari 2020
niet meer buitengezet worden. Vanaf 2 november 2019 kan je in
het gemeentehuis van Kruishoutem zakken per stuk aankopen.
Volle pakken worden enkel van 1 januari tot 30 januari 2020 teruggenomen en terugbetaald in het recyclagepark van Kruishoutem.
Losse zakken worden niet teruggenomen.

Traject
CORRECT ADRES

CORRECT GEWOGEN BIJ OPHALING

UNIEKE
CHIP/ADRES

CORRECTE AANREKENING
1 X PER JAAR

Alle inwoners van Kruishoutem ontvangen in de week van 4
november een schrijven met persoonlijke inlogcode waarmee
je op een website kan ingeven welke container je verkiest. Standaard wordt een 120 L container voorzien. Dit stemt overeen met
de inhoud van 2 zakken van 60 L.
Er volgt een schriftelijke bevestiging in de week van 9 december
en de bakken worden uitgezet in de week van 16 december. Ieder
huishouden is verplicht om één container te nemen.

Twee recyclageparken met ruime
openingsuren en ruim gratis aanbod
De recyclageparken van Zingem en Kruishoutem blijven allebei open.
Als inwoner kan je tijdens ruimere openingsuren op de populaire dagdelen:

zomerregime
Kruishoutem,
Melkerijstraat
Zingem, Bekestraat

Woensdag
10.00 u – 18.30 u

Vrijdag
10.00 u – 18.30 u

Zaterdag
09.00 u – 16.00 u

13.00 u – 18.30 u

13.00 u – 18.30 u

09.00 u – 16.00 u

winterregime (vanaf 1 oktober tot en met 31 maart)
Kruishoutem,
Melkerijstraat
Zingem, Bekestraat

Vrijdag
10.00 u – 17.30 u

Zaterdag
09.00 u – 16.00 u

13.00 u – 17.30 u

13.00 u – 17.30 u

09.00 u – 16.00 u

We zorgen voor een vereenvoudigde tariefstructuur met een groter gratis aanbod. In Zingem
introduceren we ook het Milieustraatje. Daar kan je heel eenvoudig ‘recyclageshoppen’ om
ook je kleine afvalsoorten goed te sorteren. Het afval dat je kwijt kan in het milieustraatje is
helemaal gratis. Op beide parken staat de container papier en karton en hard groenafval voortaan op het gratis gedeelte. Op beide parken kan je eveneens tot 500 kg gratis zacht groenafval
aanvoeren per gezin per jaar. Op het recyclagepark van Kruishoutem kan je terecht met 200 kg
gratis asbestcement per gezin per jaar.

s
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Asbestcement
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200kg gratis / ge

vanaf 01/01/2020

De vereenvoudigde tarieven van
het recyclagepark in Kruishoutem
TARIEF

Woensdag
10.00 u – 17.30 u

DEELSTROOM
•
•
•
•
•

milieustraatje (incl. matrassen, tapijten),
AEEA*, metaal, textiel, glas, KGA**, plastics
hard groenafval (stevig snoeiafval) en takken
papier en karton
onbehandeld hout

RETRIBUTIE
gratis

• zuiver steenpuin
• zacht groenafval
(grasmaaisel en haagscheersel)
• behandeld en/of samengesteld hout
• gips
• boomwortels

€ 0,04/kg

•
•
•
•
•

€ 0,20/kg

grofvuil – te storten
grofvuil – te verbranden
multistroom
niet-recupereerbaar bouwafval
asbestcement

De betalende afvalsoorten gaan we wegen. Dit is het eerlijkste systeem: je betaalt voor wat je aanbrengt. Om de kosten van weeginfrastructuur beheersbaar te houden, wordt dit gecentraliseerd op
het recyclagepark in Kruishoutem.
Het park in de Melkerijstraat te Kruishoutem is voorzien van 2 weegbruggen. Dit park is toegankelijk voor alle inwoners (met identiteitskaart) en bedrijven uit de gemeente met vergelijkbaar afval
(met een aan te vragen smart card). Ook tweede verblijvers kunnen een smart card aanvragen
om zo toegang te krijgen tot het recyclagepark. Je kan dit aanvragen op www.imog.be/kruisem

Hoe werkt een park met weegbruggen
1. Rij op de weegbrug en meld je aan met je elektronische identiteitskaart (eID).
2. Neem je eID terug en selecteer op het scherm de gewenste afvalsoort.
Je ontvangt een papieren weegbon
3. Rij het park op om het afval van het geselecteerde tarief te lossen.
4. Rij naar de 2e weegbrug en meld je aan met je eID. Je ontvangt opnieuw een weegbon.
Volg de instructies op het scherm.
5. Indien je moet betalen, ga naar de betaalautomaat en meld je aan met je eID.
Je kan afrekenen met bankkaart of cash.
6. Rij naar de uitgang van de betalende zone, met je eID kan je de slagboom
openen om de site te verlaten.

1

2

3
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vanaf 01/01/2020

De vereenvoudigde tarieven
van het recyclagepark in Zingem
TARIEF

DEELSTROOM
•
•
•
•

milieustraatje (incl. matrassen, tapijten),
AEEA*, metaal, textiel, glas, KGA**, plastics
hard groenafval (stevig snoeiafval) en takken
papier en karton

• zacht groenafval
(grasmaaisel en haagscheersel)

RETRIBUTIE
gratis

€0,7/begonnen 50 L
€ 14/m³

500 kg zacht groen • gratis /gezin / jaar: aanvoer recyclagepark Kruishoutem én Zingem
200 kg asbestcement • gratis /gezin / jaar: aanvoer recyclagepark Kruishoutem
* AEEA = afgedankte elektrische en elektronische apparaten | ** KGA = klein gevaarlijk afval

Bij cash betalen wordt het saldo op de elektronische identiteitskaart bijgehouden. Uit veiligheidsoverwegingen wordt geen geld teruggegeven. Wanneer je geen geld of bankkaart bij hebt, kan
iedereen het recyclagepark 1x verlaten zonder te betalen. Je vereﬀent dan bij een volgend bezoek
binnen de 30 dagen.
Om de vernieuwde werking van het recyclagepark in Kruishoutem op punt te zetten, zal je enkele
weken hinder ondervinden. Van 9 december tot 20 december 2019 zal het betalend gedeelte van
het park om die reden niet toegankelijk zijn. Je kan wel terecht op het niet-betalend deel van het
recyclagepark in Kruishoutem en op het betalend en niet-betalend deel van het recyclagepark in
Zingem. Bekijk de afvaltarieven op www.kruisem.be/welk-afval-waar-sorteren

Een uitgebreide inzameling aan huis
Naast restafval worden nog verschillende andere fracties aan je deur opgehaald. Zo
worden P+MD, folies en papier en karton tweewekelijks opgehaald op de datum vermeld
in de ophaalkalender. Wie wil kan een tuinafvalbak huren die wekelijks of tweewekelijks
wordt opgehaald. Daarnaast kan je ook beroep doen op de inzamelingen aan huis van
grof vuil, steenpuin, asbestcement en snoeiafval.

Er mag meer in een P+MD-zak dan je denkt
Botervlootjes, yoghurtpotjes en bloempotjes mogen voortaan ook in de blauwe zak. De blauwe
PMD-zak is na twintig jaar volledig ingeburgerd in België. Maar de tijd staat niet stil. Dankzij
nieuwe technieken kunnen we vandaag al veel meer verpakkingen recycleren. Vanaf 1 januari
2020 wordt PMD sorteren ook in Zingem eenvoudiger en een stuk goedkoper, want meer plastic
verpakkingen in de PMD- en foliezak betekent minder afval in je restafvalcontainer.

Wat moet je weten over de blauwe P+MD-zak en de transparante foliezak:
In de blauwe P+MD-zak mogen nog steeds plastic ﬂessen en ﬂacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Daarnaast mogen vanaf nu ook andere verpakkingen in hard
plastic zoals bakjes, schaaltjes en potjes. De ophaling van je P+MD-zak blijft zoals
aangegeven op je ophaalkalender. Zingemnaren die nog een voorraad ‘oude’ PMD-zakken hebben liggen, mogen die zeker opgebruiken, zolang ze al de uitgebreide sorteerregels toepassen.
• In de nieuwe transparante foliezak mogen verpakkingen in zacht plastic zoals plastic
folie en plastic zakken. De ophaling gebeurt om de twee maanden op de dag van
de PMD-ophaling. Bekijk je afvalkalender voor de exacte ophaaldatum. P+MD-zakken en
foliezakken vind je in de gebruikelijke verkooppunten.
• Een foliezak kost net zoals een P+MD-zak €0,15/zak. Een pakket PMD-zakken met 20
zakken kost €3. Een pakket foliezakken bevat 10 zakken en kost €1,5.

•

P+MD: om de 2 weken

Foliezak: om de 8 weken

Alle harde plastic verpakkingen

Plastic folie en plastic zakken

Plastic ﬂessen, ﬂacons, schaaltjes, vlootjes, bakjes en potjes
Flessen van water, fruitsap, melk, … • Flacons van douchegel, wasmiddel,
onderhoudsproducten, … • Bakjes, vlootjes en schaaltjes van boter,
fruit, groenten, beleg, … • Bloempotten, ijsdozen, yoghurtpotjes, …

• Folie rond drankverpakkingen, keukenpapier of toiletpapier, reclamefolders, ...
• Plastic zakjes voor voedingswaren (salade, rauwkost, sandwiches, pasta, ...)
• Lege zakken van potgrond, korrels voor huisdieren …
• Winkelzakjes

Metalen verpakkingen
Drankblikjes en conservenblikken • Spuitbussen
voor voedingsmiddelen en cosmetica • Deksels

Drankkarton

en kroonkurken • Aluminium bakjes en schaaltjes

Melk, fruitsap in brik, …
• Soepen en sauzen •
Drankjes

De tuinafvalbak voor jouw gemak
Heb je te veel tuinafval om zelf te composteren en bespaar je jezelf liever enkele ritten naar
het recyclagepark, dan is een tuinafvalbak wat je zoekt. Imog heeft 3 types tuinafvalbakken op maat van je tuin die je wekelijks of tweewekelijks kan laten ophalen. Je verzamelt
je tuinafval in de container, op de voorziene data plaats je deze container buiten en onze
ophalers komen jouw tuinafval ophalen.

Asbestcement

WEKELIJKSE OPHALING, 37 BEURTEN

• 90x90x110cm (voor leien)
• 250x150x30 cm (voor golfplaat)
• 300x100x30 cm (voor lange planken)

1 bak
€ 154
€ 191,5
€ 712,5
e

Type 180 L
Type 280 L
Type 1000 L

Vanaf 2
€ 84,4
€ 115,2
€ 577,2

TWEEWEKELIJKSE OPHALING, 24 BEURTEN
e

1 bak
€ 98,8
€ 122,9
€ 454,8
e

Type 180 L
Type 280 L
Type 1000 L

Vanaf 2
€ 54,5
€ 73,5
€ 368,7

e

Ophalingen op aanvraag

Grof vuil, steenpuin en asbestcement kan je niet meer aanbrengen op het recyclagepark in Zingem. Daardoor hebben we geen dure weegbrug nodig en besparen we €80.000. Wel kan je met dat materiaal terecht
op het park in Kruishoutem. Ben je niet in de mogelijkheid zelf in te staan voor het vervoer, dan kan je
beroep doen op Imog voor een ophaling aan huis.

Puin

Ben je thuis bezig met een kleine verbouwing? Dan
is een puinzak handig om al je puin in te verzamelen. In deze megazak kan tot 1500 kg puin. Is je
zak vol? Bel Imog en je puinzak wordt opgehaald
en verwerkt door Imog. Zakken zijn te verkrijgen in
Imog en op het recyclagepark van Kruishoutem.

Lukt het niet om je asbestcement naar het recyclagepark te brengen? Neem dan
contact op met Imog via 0800 99 827. Wij komen het bij je thuis ophalen. De transportkost bedraagt €41.Afhankelijk van het soort asbestcement je wil wegbrengen,
bestaat er een aangepaste zak zodat asbestvezels geen vrij spel hebben.
€16/stuk
€31/stuk
€44/stuk

Wij wegen je afval en je krijgt een factuur volgens gewicht aan €151,30/ton.
De aangepaste zakken voor asbestcement kan je aankopen bij Imog of in het
recyclagepark van Kruishoutem.

voor vragen
over diensten
en sorteerregels

Groenafval

Haal de groenzak van 1m³ bij Imog of op
het recyclagepark van Kruishoutem en
vul deze zak met gras, takjes, bladeren
en scheersel. Je volle zak wordt na
een telefoontje afgehaald en verwerkt
door Imog.

Grof vuil

Ben je niet in de mogelijkheid om
grote stukken afval zelf naar het
recyclagepark te brengen en heb
je nu net een tafeltje dat niet meer
past in je interieur of een zetel die
beschadigd is? Geen nood. Doe
beroep op de ophaaldienst van
Imog. Voor een transportkost van
€12 komt Imog het grof vuil aan
je voordeur afhalen. Wij wegen je
afval en je krijgt een factuur volgens gewicht aan €0,20/kg.
Nog herbuikbaar?
Bel de kringloopwinkel 056/23 29
40 voor gratis afhaling

Extra diensten
Net is fijn, hou Kruisem rein

Ontdek ons uitgebreid
gamma compostproducten

Een buurtpark zwerfvuilvrij maken, de wijk opnieuw laten blinken, blikjes uit het water vissen, straten
vegen, schoon schip maken rond de glasbol … niets is de Mooimakers van Imog te veel!
Wil je ook Mooimaker worden van Imog en een deeltje van Kruisem net houden? Dat kan!

Topdressing 0-5 mm
Extra ﬁjn afgezeefde compost
• Beschermt je grasmat in de winter
• Stimuleert het bodemleven
• Minder vatbaar voor droogte
• Gras groeit gelijkmatiger

•
•
•

Vlaco compost 0-15 mm
Gebruik compost bij aanplanting
en tuinaanleg, in moestuin of siertuin
• Duurzame bodemverbeteraar
• Veel organisch materiaal
• Voorkomt uitputting en structuurverval van je bodem

Vlaco potgrond
Zoveel mogelijk turf werd vervangen
door een duurzaam alternatief:
Vlaco-groencompost
Voor kamerplanten en terrasen balkonplanten
Met Vlaco kwaliteitslabel

Imog potgrond + meststoﬀen
De Imog potgrond is Vlaco potgrond
verrijkt met extra meststoﬀen voor
een langere bloei.

Word Mooimaker in je Buurt of Mooimaker van een Glasbol
Wil je alleen of samen met je partner een deel van de straat, de hele wijk, het speelplein om de hoek,...
netjes houden? Dan kan je een Mooimaker Buurt overeenkomst aangaan bij Imog. Zo’n overeenkomst
bestaat uit begeleiding van Imog, opruimmateriaal (grijpers,
hesjes, handschoenen), een verzekering van Imog (BA en LO)
en een jaarlijkse onkostenvergoeding van €90,00/jaar voor een
buurt en €60/jaar/glasbol. In ruil vragen wij om je eigen zone
1 keer per maand op te ruimen of wekelijks de zone rond je
glasbol proper te maken en ons daar een update van te geven.
Het engagement om een speciﬁeke zone netjes te houden kan
stopgezet worden wanneer je zelf wilt.
Interesse om Mooimaker in je Buurt of van je Glasbol te worden?
Mail naar duurzaamheid@imog.be voor een afspraak.
Operatie proper
Ook scholen en verenigingen kunnen hun steentje bijdragen om Kruisem net te houden. Schrijf je in
voor Operatie Proper! Wat houdt het in? Je engageert je voor het schooljaar 2019-2020. Er zijn een
8-tal vastgelegde uitdagingen die je moet aangaan, zoals regelmatig het zwerfvuil op en rond de terreinen van je school,
club of vereniging opruimen. Daarnaast kan je zelf je eigen actiepunten kiezen: van een vuilbak-steward aanduiden tot een
uitstap maken naar Imog of het recyclagepark. Dankzij je engagement wordt de buurt netter. Daarom willen we je op het
einde van de rit bedanken voor al je inspanningen. De beloning
varieert naargelang het aantal leerlingen of leden:
• Voor scholen en verenigingen:
tussen €150 en €1.500 (€3 /leerling of lid)
De vastgelegde uitdagingen
Ruim minstens 1 keer per maand het (school)terrein op.
> Opruimmateriaal kan je aanvragen via duurzaamheid@imog.be.
• Ruim minstens 1 keer per maand de (school)omgeving op.
• Werk mee aan preventie van verpakkingen of maak het gebruik van brooddozen, drinkbussen,
koekjesdozen verplicht
• Voorzie voldoende vuilnisbakken op de juiste plaats zodat gescheiden inzameling mogelijk is
• Zorg ervoor dat leerlingen, leerkrachten of leden verzekerd zijn voor extra muros activiteiten
• Duid een verantwoordelijke aan voor de strijd tegen zwerfvuil
• Denk samen na over de afval- en zwerfvuilproblematiek
• Plaats maandelijks een update op de actiekaart van de Mooimakers

•

Voor meer info, mail naar duurzaamheid@imog.be

Organiseer je evenementen afvalarm
Compostsnippers 15-40 mm
Compostsnippers zijn stukjes hout die
na het composteringsproces worden
uitgezeefd (hou rekening met kleine
onzuiverheden).
• Ideaal als mulchlaag in de moestuin
• Perfecte bodembedekker

•
•

Naaldhoudschors
Bodembedekker met hoge
decoratieve waarde
Voor een optimale dekking: combineer een laag compostsnippers
van 6 à 8 cm met een toplaagje
naaldhoutschors

Door software uitbreiding komt het recyclagepark in Kruishoutem een echt verkooppunt
met kleine zakjes compost, bigbags voor afhaling aan huis, … vanaf 1 januari 2020.
ZELF AFGEHAALD

THUISLEVERING

Zak 40 L

Bulk

Bigbag

Bigbag

container

Vlaco-topdressing

€ 3,60

€ 21/t

€ 19

€ 36

€ 174 (10t)

Vlaco-compost

€3

€ 17,50/t

€ 16

€ 30

€ 145 (10t)

Vlaco-potgrond

€6

€ 140/t

€ 66

€ 80

€ 660 (10m³)

Imog-potgrond

€ 6,40

€ 149,8/t

€ 70,6

€ 85,60

€ 706,20 (10m³)

Compostsnippers

€ 2,70

€ 19,70/t

€ 16

€ 30

€ 145 (10t)

Naaldhoutschors

€ 5,60

€ 280/t

€ 70

€ 84

€ 748,40 (10m³)

Kortrijksesteenweg 264 | 8530 Harelbeke
Tel. 0800 99 827 (gratis) | www.imog.be
info@imog.be | Fax. 056 71 09 85

Verspreiding 7.500 ex. | Verantwoordelijke

uitgever Johan Bonnier | Eindredactie Koen Delie

De Afvalkrant wordt gedrukt
op 100% gerecycleerd
en chloorvrij gebleekt
kringlooppapier

Zwerfvuilpijltjes
Organiseer je een wandeltocht, ﬁetstocht of buitenactiviteit? Help je deelnemers de weg vinden en
maak hen tegelijk bewust om geen zwerfvuil achter te laten. De pijltjes kan je gratis ontlenen bij Imog,
maar we krijgen ze wel graag allemaal terug. Mail daarvoor naar info@imog.be
Herbruikbare bekers
Vermijd een grote plastic afvalberg met herbruikbare bekers van 25cl in polycarbonaat. Ze zijn
glashelder, stevig en drinken even smakelijk als een echt glas. De herbruikbare bekers kunnen gratis
ontleend worden en dienen afgewassen terug te komen. Vraag ze aan via info@imog.be
• Waarborg €0,20/beker • Bij verlies €0,70/beker • Bij afwas €0,04/beker
Afvaleiland
Op fuiven, feestjes en evenementen kan er perfect worden gesorteerd dankzij de verschillende
afvalcontainers van Imog. Reserveer voor €91 je eigen ‘afvaleiland’: losse containertjes voor PMD en
restafval of een hele afvalcontainer met 28 losse rolcontainers voor diverse afvalfracties. Wij zoeken
voor jou een oplossing op maat. Mail naar info@imog.be.

