Oude kledij

sorteerregels
Oude kledij kan gedeponeerd worden in
de textielcontainers van de kringloopwinkel. Je vindt ze onder andere op het recyclagepark.

Oude kleren worden hergebruikt

Textiel

Vlaanderen
is materiaalbewust

is het sorteren
waard!
Gooi het niet bij restafval,
er mag meer in de textielzak
of -container dan je denkt!

Kringloopwinkel

Je zoekt een keukenkast, een fiets, een droogkast, een koffiezet, een rugzak, tuinmeubelen, een spiegel? Zo goed als nieuw of antiek, in hout of in plastiek, groot of klein, modern of
vreselijk ouderwets, kitsch of trendy, ... Niets is te gek of je vindt het in de kringloopwinkel.
Een paradijs voor verzamelaars, koopjesjagers, trendzetters en creatievelingen. Iedereen
vindt er iets naar zijn smaak en budget. Het assortiment verandert voortdurend. Iedere dag
komen ‘nieuwe’ en unieke spullen binnen.

SORTEER JE TEXTIEL ZO
Bied je textiel altijd aan in
een gesloten zak, alleen
zo behoudt het zijn waarde!

à WAT MAG ERIN

Uitvoeringsplan
huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval

✔✖ Kleding en accessoires (riemen, tassen,
schoenen per paar)

✔✖ Beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken,
lakens, dekens en dekbedden)
✔✖ Keuken- en badkamertextiel (hand- en
theedoeken, schorten, washandjes)
✔✖ Woningtextiel (tafelkleden, gordijnen,
zetelhoezen)
✔✖ Speelgoedknuffels
✔✖ Propere lappen, textiel met klein defect

Contact

Kringloopwinkel Avelgem: Doorniksesteenweg 173
Kringloopwinkel Kortrijk: Gentsesteenweg 176
Kringloopwinkel Waregem: Kortrijkseweg 364 (Beveren-Leie)
Kringloopwinkel Zwevegem: Avelgemstraat 188

à DIT BLIJFT ER UIT

Openingsuren:
Kringloopwinkels Kortrijk en Waregem
ma tot za: 9u30 tot 17u30

✖✖ Tapijten ✖✖Matrassen ✖✖Zetelkussens
✖✖ Nat en/of besmeurd textiel

Hoeveel wordt er
jaarlijks
ingezameld in
jouw gemeente ?

Harelbeke
9,2

Kuurne
9,4

Kringloopwinkels Avelgem en Zwevegem
di tot vr: 9u30 tot 12u20 en 13u tot 17u30
za: 9u30 tot 12u20 en 13u tot 17u

Kruishoutem
5,9

Wielsbeke
9,4
Waregem
11,2
10,8
Deerlijk

Kortrijk
7,6

Kg/inwoner in 2016
Anzegem
10,1

<5 kg
5-7 kg

Zwevegem
9,4

9,9
Avelgem

7-9 kg
9-11 kg

Spiere-Helkijn
1,7

>11 kg

Weg van de recyclage
Oude kleren worden hergebruikt
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1. Inzameling

2. Sorteren

3. Verkoop

Alle kledij uit de verschillende containers wordt
door IMOG verzameld en overgebracht naar
het sorteercentrum van de Kringloopwinkel.

Eenmaal aangekomen bij de Kringloopsorteerinstallatie wordt alle kledij uitgehaald
en gesorteerd per soort en kleur.

De bruikbare kledij wordt daarna aan lage prijzen terug verkocht in de verschillende Kringloopwinkels.

De grootste filtering is echter op kwaliteit,
kledij die nog in bruikbare staat is wordt afgevoerd naar de verschillende Kringloopwinkels
in de regio, waar ze verkocht kunnen worden.

Je vindt er ook allerhande andere tweedehandsspullen, zoals elektrische apparaten,
meubels, boeken, fietsen, hobbygerief, klein
huisraad en dergelijke.

Alle vuile, onbruikbare of versleten kledij wordt
op balen geperst en afgevoerd voor verdere
verwerking (zie 4.)

4. Niet herbruikbare
kledij
De overige, niet verkoopbare, kledij wordt naar
het buitenland afgevoerd. Daar gebeurt nog
een selectie. De kleren die geschikt zijn voor
de lokale markt worden verkocht als tweedehandskledij.
Alle overschot wordt naar gespecialiseerde
installaties gevoerd. Deze recycleren de textielvezels voor hergebruik in allerhande andere
toepassingen, zoals de vulling van zetels en
dergelijke.

