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Vacatures
binnenin!
Woord van

het bestuur
Imog zorgt voor de afvalverwerking van
bijna 244.000 inwoners die elke dag gemiddeld één tot anderhalve kg afval produceren.
Wat begon als een oplossing voor de steeds
groeiende afvalberg, is dankzij voortdurende investeringen in nieuwe technologieën
uitgegroeid tot een hoogtechnologisch bedrijf met 190 werknemers over 2 sites. Imog,
de afvalintercommunale voor 11 gemeenten, viert in september 2019 haar 50-jarig
bestaan en dat willen we graag met u delen.
Om onze innovatieve en duurzame projecten
onder de loep te nemen, nodigen wij u graag
uit op de Open Bedrijvendag in Harelbeke en
Moen op zondag 6 oktober tussen 10u en
17u. Op die dag zetten we alle installaties in
de spotlights.
Wat gebeurt er met je nieuwe blauwe PMDzak? En waar gaan al de witte restafvalzakken
naartoe? Bij Imog in Harelbeke kom je alles
te weten over onze sorteerinstallatie, de
hoogtechnologische verbrandingsinstallatie
met recuperatie van elektriciteit, de werking
van het gloednieuwe warmtenet en onze
CNG tankinstallatie.
Heb je je ooit afgevraagd hoe een deponie van
de 21e eeuw er uit ziet? Kom het allemaal zelf
ontdekken. Overzie de site van 27 ha vanop
de lagunering, kom te weten hoe bodemasse
wordt opgeschoond en hoe tuinafval wordt
omgezet tot compost, bekijk de verschillende
lagen van de stortplaats en ontdek hoe
rietplanten vervuild water zuiveren. Dit en
zoveel meer vind je in Imog Moen.
Daarnaast is Imog ook op zoek naar talentvolle medewerkers. Om deze functies voor
te stellen, wordt er een driedaagse Jobhappening georganiseerd. Je leest er alles over
op bladzijde 3.
Graag tot binnenkort!

Carl De Donder

Rik Soens

Marc Doutreluingne

1e ondervoorzitter

Voorzitter

2e ondervoorzitter
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50 jaar spitstechnologie
Van PET-fles tot fleece

CNG… iets voor jou?

Duowagens halen jouw nieuwe blauwe P+MD-zak, de foliezak en Papier
& Karton op in onze Imog-regio en brengen dit rechtstreeks naar het sorteercentrum. Het PMD en Papier & Karton volgen hun eigen weg via een
afzonderlijke sorteerlijn. Via een zakkenscheurder en een zeef komt het
PMD op de sorteerband terecht. De pmd-sorteerinstallatie evolueerde
doorheen de jaren voor het optimaal uitsorteren van diverse fracties voor
recyclage. Zo sorteren we drankkartons, aluminium, metalen verpakkingen
en alle plastic verpakkingen deels automatisch, deels manueel uit.Wist je
trouwens dat 27 PET-ﬂessen je warmte geven in je ﬂeecetrui en 19.000
blikjes voldoende zijn om het nodige ijzer voor een auto te produceren?

Aardgas voor voertuigen heet ‘CNG’ of ‘Compressed Natural Gas’.
Rijden op CNG is absoluut veilig, stukken goedkoper, 30% stiller
en het leidt tot minder slijtage omdat er minder vebrandingsresidu’s
zijn. CNG-voertuigen stoten tot 28% minder CO2 uit dan voertuigen
op benzine of diesel en bovendien produceert rijden op CNG 95%
minder ﬁjn stof en NOX. De CNG tankinstallatie aan de Kortrijksesteenweg wordt gebruikt door de ophaalwagens maar is ook toegankelijk voor particulieren, bedrijven en gemeentediensten.

PMD Sortering

Deponie van de 21ste eeuw
De assen uit de verbrandingsinstallatie van Imog Harelbeke bevatten
dikwijls nog metalen zoals ijzer, zink, koper, aluminium, ... Om ook die
materialen te kunnen recupereren, alvorens de asse wordt gestort, installeerde Imog een bodemopschoningsinstallatie. Zo kunnen we
uit 10 kg verbrandingsasse nog 1 kg ferro en non-ferro recupereren.
Ook in Moen wekken we energie op: methaangas uit de oude deponie
is bruikbaar als biogas. Dit biogas zetten we via een stortgasmotor
om tot hernieuwbare warmte en groene elektriciteit. De warmte die
bij dat proces vrijkomt, zetten we in om de gebouwen te verwarmen,
om sanitair warm water aan te maken en om biomassa te drogen. De
4347 zonnepanelen produceren groene stroom en niet-recupereerbaar
houtafval wordt verwerkt tot biomassa.

Afval-wordt-energie-centrale
Het huishoudelijke afval dat we niet recupereren, wordt verbrand. De verbrandingsinstallatie verbrandt jaarlijks zo’n 65 miljoen kg restafval en is
voorzien van de modernste rookgaszuivering voor een minimale uitstoot.
Uit het verbrandingsproces recupereren we energie door middel van elektriciteitsproductie. De warme rookgassen van het verbrandingsproces
transporteren we naar de stoomketel, waar ze water omzetten tot stoom.
Dit gebruiken we om een turbine aan te drijven, de turbo-alternator zet de
draaiende beweging van de turbine om in elektriciteit. Omgerekend zorgt
2 kg afval voor 1kWh elektriciteit.
De restwarmte uit de verbrandingsinstallatie injecteren we in een warmtenet. Sinds begin 2014 heeft Imog een warmtenet met buurbedrijf Nerva en gebruiken we de warmte ook intern in de eigen bedrijfsgebouwen.
Sinds eind 2015 bouwden we het warmtenet verder uit om gebouwen in de
gemeenten Harelbeke en Kuurne met de verbrandingsinstallatie te verbinden. Via een netwerk van 15 kilometer buizen kunnen we zo op termijn
energie brengen naar 700 woningen, een 10-tal appartementsgebouwen en
meerdere stadsgebouwen langs het traject. Hiervoor moesten we een onder
de Leie door boren over een traject van 150 meter en tot 15 meter diepte.

Bezoek imog

op 6 oktober 10u – 17u

• Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke
• St-Pietersbruglaan 1 te Moen
(Zwevegem)

Recyclagepark

Een afgewerkt deel van de stortplaats doet dienst als behandelingscentrum voor onderwaterbodem. Hierbij ontwateren we onderwaterbodem, gebaggerd uit bevaarbare rivieren. We doen dit door verdamping
en door het drainagewater af te voeren naar de waterzuiveringsinstallatie. De vrijgekomen niet-verontreinigde en ontwaterde gronden
worden dan zoveel mogelijk hergebruikt als bodem of bouwstof.

Jobhappening

Kom zeker naar onze jobhappening op vrijdag
4 oktober van 14u tot 17u, zaterdag 5 oktober
van 10u tot 12u en zondag 6 oktober tijdens
Open Bedrijvendag.

27 ha technologie in Moen

Van groenafval tot compost
Het groenafval, afkomstig van particulieren, gemeenten en tuinbedrijven, zet Imog om tot compost. De
composteringsinstallatie verwerkt snoeihout, bladeren, haagscheersel, boomstronken en gazonmaaisel - tot waardevolle compost met Vlaco-label, wat wil zeggen dat we ziektekiem- en onkruidzaadvrije
compost garanderen. Jaarlijks is de ruim 25.000 ton groenafval goed voor zo’n 10.000 ton Vlacocompost. Imog biedt dit aan in handige zakken van 40L, maar kan ook volle containers of big
bags van 1m³ aan huis leveren. Daarnaast biedt Imog ook een duurzame potgrond aan waarbij het
veensubstraat werd vervangen door de eigen Imog-compost.

•
•

Met het aangrenzende kanaal Bossuit-Kortrijk wil Imog het vervoer over water promoten en bouwde daarom een loskade ter hoogte van de site. Diverse materialen zoals onderwaterbodem, granulaten, bodemasse, compost, strooizout enz.., kunnen via deze weg aan- en afgevoerd worden.
Tegen 2020 wil Imog de CO2-uitstoot met 20% doen dalen door gebruik te maken van hernieuwbare brandstoﬀen, optimalisatie van de ophaalrondes en van de vullingsgraad van de vrachten.

Wist je dat?

•
•

Door maximale voorsortering en het opschonen van bodemasse, belandt slechts 1% van alle
afval in de deponie.
Het regenwater wordt uit de deponie onttrokken en op een natuurlijk wijze gezuiverd in onze biologische waterzuivering met actief slib en rietvelden.

4-5-6
Oktober
Van vrijdag 4 tot en met zondag 6 oktober 2019 organiseert de gemeente Zwevegem het eerste
regionale klimaatfestival op de Transfo site in Zwevegem, een familie evenement met tal van animaties,
doe-activiteiten, optredens,… De Transfo site, waar een oude energiecentrale omgevormd wordt
tot een kennis- en belevingscentrum, staat symbool voor de transitie die we dienen te maken naar een
klimaatvriendelijker wonen, werken, reizen en leven. We verwelkomen ook enk le bekende namen: Frank
Deboosere, Nic Bathazar en Jos Delbeke, van 2010 tot 2018 directeur-generaal voor het klimaat bij
de Europese Commissie.

Praktisch

Transfo Zwevegem - Blokellestraat 113 B - 8550 Zwevegem
Het volledige programma vind je op www.zwevegem.be/klimaatfestivalzwevegem
Imog werkt mee aan tal van interactieve standen. Een greep uit het aanbod :
Voedselverlies, en wat je er zelf aan kan doen; Red de Restjes; Kippen houden; Bodemprofessor op
ontdekking in de tuinbodem; Afvalarme tuin zonder onderhoud; Stand: Imog helpt afval voorkomen,
sorteren en composteren; Wedstrijd: kunst met afval; Modeshow met tweedehandskledij

composteren van groenafval

laguneren van onderwaterbodem

Verzorgt de catering
Vanuit het principe van kruisbestuiving over de sectoren heen, wil Groep Ubuntu x 8K ook
voor anderen iets kunnen betekenen. Deze Open bedrijvendag is daar een mooi voorbeeld
van. Imog hoeft zich geen zorgen te maken om de bar en in ruil krijgt Groep Ubuntu x 8K de
catering opbrengsten. Een mooie win-win voor elk van ons!
Groep Ubuntu x 8K bieden onder andere dag- en woonondersteuning aan, maar ook begeleid werk, therapie en vorming. Ze zorgen ook voor een gevarieerd vakantie- en vrijetijdsaanbod, onder andere via vzw De Stroom. Ze doen dit o.a. voor mensen met een verstandelijke
beperking (eventueel met bijkomende motorische beperking), mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, mensen met autisme, mensen met een sensoriële beperking, … Daarnaast
zijn ze ook actief binnen de sociale economie waarbij ze zich inzetten voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.

IMOG zoekt nieuw talent!
Wil jij ook meewerken aan ons groen verhaal om ervoor te zorgen dat afval een bron van grondstof en energie blijft?

Ons aanbod:

Solliciteren:

We bieden jou een voltijds contract en verloning volgens eigen barema’s. Naast jouw loon ontvang je volgende extralegale
voordelen: Volledige 13e maand • Maaltijdcheques (€ 4,40 per gewerkte dag), met een medewerkersbijdrage van € 1,09 • Gratis
hospitalisatieverzekering • Groepsverzekering • Verzekering gewaarborgd inkomen • Haardvergoeding of standplaatstoelage
• Fietsvergoeding € 0,20 per kilometer • Terugbetaling van sociaal abonnement (90%) • Interessante verlofregeling minimum
26 dagen – maximum 28 dagen jaarlijkse vakantie • Extra feestdagen: 11 juli, 2 november, 15 november en 26 december.

Stuur jouw kandidatuur (motivatiebrief en CV) tegen 11/10/2019
naar sollicitaties@imog.be. Het schriftelijk examen gaat door op
16/10/2019. Verdere informatie kan je vinden in de informatiebundel per functie op onze website (www.imog.be).

Process Control Engineer

Functieomschrijving: Beheren en opvolgen van het productieproces van de hoogtechnologische verbrandingsinstallatie met energierecuperatie te Harelbeke • Interpreteren van de meetwaarden en bijsturen
van de installatie • Analyseren van technische storingen en uitvoeren van eerstelijnsherstellingen • Organiseren van het onderhoud van de installaties. Jouw proﬁel: Bachelor of Master in de Industriële Wetenschappen • Je bent bereid om in een drie-ploegensysteem te werken en dit van maandag tot zondag.
Competenties: Doelgericht en eﬃciënt • Nauwgezet • Flexibel • Stressbestendig • Veilig werken. Plaats
van tewerkstelling: Harelbeke.

Bediener Rolbrug

Functieomschrijving: Beheren van de aanvoer naar de stortbunkers • Correct vullen van de ovens
om een stabiel verbrandingsproces te bekomen • Verwerken van speciﬁeke aanvoer naar het stortplatform • Houden van algemeen toezicht op de site. Jouw proﬁel: Je bent bereid om in een ploegensysteem te werken. Competenties: Veilig en ordelijk werken • Nauwgezet • Stressbestendig •
Flexibel • Zelfstandig werken. Plaats van tewerkstelling: Harelbeke.

Losse arbeider

Functieomschrijving: Vervullen van diverse werkopdrachten op als buiten de sites • Werken in de
sortering, in de compostering en in de verbrandingsinstallatie • Uitvoeren van algemeen onderhoud •
Overslag van afvalstromen • Belader bij het ophalen van de tuinafvalbakken • Besturen van diverse mobiele arbeidsmiddelen waarvoor steeds de nodige opleiding wordt voorzien • Instaan voor het algemeen
onderhoud van de sites. Competenties: Veilig en ordelijk werken • Nauwgezet • Stressbestendig • Flexibel • Zelfstandig werken. Plaats van tewerkstelling: Harelbeke en Moen.

Teamleider

Functieomschrijving: Leiden en ondersteunen van jouw team bij de uitvoering van hun werk • Opmaken van de werkplanning • Bijhouden van de nodige administratie • Een aanspreekpunt voor uw collega’s zijn • Zorgen voor een duidelijke communicatie. Jouw proﬁel: Bachelor in een technische richting
of gelijkwaardig door ervaring • Je bent bereid om mee te werken in een systeem van wachtdiensten.
Competenties: Plannen en organiseren • Doelgericht en nauwgezet • Leiding geven en delegeren •
Veilig en ordelijk werken • Stressbestendig. Plaats van tewerkstelling: Harelbeke en Moen.

Hulprecyclageparkwachter

Functieomschrijving: Informeren van de burgers en externen op het recyclagepark • Toezicht op de veiligheid houden • Verzorgen van het onderhoud van het recyclagepark: vegen, controleren correctheid van
de afvalfracties en verzorgen groene omgeving op en rond het recyclagepark • Polyvalent meewerken aan
eenvoudige opdrachten bij andere ploegen of afdelingen. Jouw proﬁel: Je bent bereid om op zaterdag
te werken • Je beschikt over algemene computerkennis • Je beschikt over een wagen. Competenties:
Veilig en ordelijk werken • Nauwgezet • Stressbestendig • Flexibel • Klantgericht.

Recyclageparkwachter

Functieomschrijving: Informeren van de burgers en externen op het recyclagepark • Toezicht op
de veiligheid houden • Opdrachten toewijzen aan internen en externen • Uitvoeren van administratieve taken • Zorgen voor een optimale informatiedoorstroming naar de collega’s • Verzorgen van het
onderhoud van het recyclagepark: vegen, controleren correctheid van de afvalfracties en verzorgen
groene omgeving op en rond het recyclagepark • Polyvalent meewerken aan eenvoudige opdrachten bij andere ploegen of afdelingen. Jouw proﬁel: Je bent bereid om op zaterdag te werken • Je
beschikt over algemene computerkennis • Je beschikt over een wagen. Competenties: Veilig en
ordelijk werken • Nauwgezet • Stressbestendig • Flexibel • Klantgericht.

Dispatcher

Functieomschrijving: Administratieve en praktische ondersteuning van de afdeling Logistiek • Registreren en verwerken van gegevens in functie van een optimale verwerking van facturatie • Coördineren
van de dagelijkse werking van de afdeling Logistiek • Opmaken planning en dienstroosters • Opvolgen
aanwezigheid van externe contractoren • Polyvalent meewerken aan eenvoudige opdrachten bij andere

ploegen of afdelingen. Jouw proﬁel: Bachelor in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring •
Je bent bereid om op zaterdag te werken. Competenties: Doelgericht en eﬃciënt • Nauwgezet • Flexibel
• Stressbestendig • Klantgericht. Plaats van tewerkstelling: Moen.

Chauﬀeur

Functieomschrijving: Uitvoeren van logistieke opdrachten binnen de totale Imog-werking: ophaling
hol en vlak glas, ledigen ondergrondse afvalrecipiënten, ophalen grof vuil, leveren van bigbags, veegopdrachten, … • Vervoeren van afvalsoorten van recyclageparken naar diverse verwerkingsplaatsen
met diverse transportmiddelen • Dagelijks onderhoud van transportmateriaal • Polyvalent meewerken
aan eenvoudige opdrachten bij andere ploegen of afdelingen. Jouw proﬁel: Je beschikt over een
rijbewijs CE (vakbekwaamheidsattest) en hebt ervaring met een aanhangwagen en/of trailer • Een
ADR-opleidingsgetuigschrift is een pluspunt • Je bent bereid om op zaterdag te werken. Competenties: Veilig en ordelijk werken • Nauwgezet • Stressbestendig • Flexibel • Klantgericht. Plaats van
tewerkstelling: Harelbeke en Moen.

Coördinator Sales

Functieomschrijving: Monitoren van de materiaalstromen, in kaart brengen van restcapaciteiten en uitwerken voorstellen ter invulling hiervan • Opmaak oﬀertes • Opvolgen van nodige informatie om de interne prijszetting te bepalen • Voorzien van interne toelichting bij diensten, prijzen en services van Imog •
Uitvoeren van een periodieke commerciële screening van de markt • Beheren van de contracten over de
afvalverwerking • Onderhouden van kwalitatieve contacten met onze partners en externen. Jouw proﬁel:
Master in een economische richting met interesse in techniek • Kennis van MS-Dynamics AX is een pluspunt. Competenties: Klantgericht • Goede communicatieve eigenschappen • Stressbestendig • Flexibel
• Resultaatgericht. Plaats van tewerkstelling: Harelbeke.

Projectcoördinator

Functieomschrijving: Opvolgen relevante wetgeving omtrent milieu en het afvalstoﬀenplan en implementeren van wijzigingen • Uitwerken van concrete acties op het werkingsgebied van Imog en
de coördinatie ter harte nemen • Uitvoeren van een periodieke commerciële screening van de markt
• Opvolgen van de reeds lopende samenwerkingsprojecten • Continu en proactief opsporen van
nieuwe opportuniteiten • Uitwerken van opportuniteiten zodat de samenwerking per partner kan geoptimaliseerd worden. Jouw proﬁel: Master in een economische richting met interesse in techniek
• Kennis van MS-Dynamics AX is een pluspunt. Competenties: Doelgericht en resultaatgericht •
Goede communicatieve eigenschappen • Stressbestendig • Flexibel • Verbeteringsgericht. Plaats
van tewerkstelling: Harelbeke.

Coördinator Data

Functieomschrijving: Controleren en analyseren van interne registraties van de afval-, energie- en grondstoﬀenstromen en de ermee gepaard gaande kosten en opbrengsten • Verder uitbouwen van informatiesystemen • Bevorderen van een eﬀectief en eﬃciënt databeheer • Hebben van een procesmatig inzicht in data en
hiermee het Corporate Performance Management ondersteunen. Jouw proﬁel: Master in een economische
richting met interesse in ICT • Kennis van MS-Dynamics AX, SQL-server, MS Excel, draaitabellen, Intelligence,
Targit en Power BI is een pluspunt. Competenties: Doelgericht en resultaatgericht • Goede communicatieve
eigenschappen • Stressbestendig • Flexibel • Verbeteringsgericht. Plaats van tewerkstelling: Harelbeke.

Algemene vacature Bachelor / Master: technisch en administratief

Functieomschrijving: Imog is voortdurend op zoek naar getalenteerde en gemotiveerde medewerkers om het bestaand team van 190 medewerkers te versterken • We zijn steeds geïnteresseerd in
sterke technische proﬁelen met een STEM-opleiding (Science, Technology, Engineering en Mathematics) of ICT en sterke administratieve proﬁelen. • We zoeken naar getalenteerde jonge starters en
young professionals die zin hebben om samen met ons te ondernemen. Jouw proﬁel: Je beschikt
over een Bachelor / Master in een technische richting of in een administratieve richting • Je bent
ambitieus, resultaat gedreven en wilt jouw talent verder ontplooien. • Je wilt samen bouwen aan de
groene toekomst van Imog.

Blijven rocken? Enkel als
je deze meta(a)lgroep
bij PMD sorteert.
Word een krak in composteren
Word een krak in composteren en doe dubbel zolang verder met één restafvalzak. Bijna de helft van wat je
in je restafvalzak gooit, bestaat immers uit keuken- en tuinafval. En dat kan gecomposteerd worden tot een
humushoudend product, dat een grote rijkdom betekent in de tuin.
Wil je ook starten met het thuis verwerken van keuken- en tuinafval? Of heb je reeds een compostvat, maar
weet je niet goed wat er wel en niet in mag? Ben je al een aardige composteerder maar kan je best nog wat
tips gebruiken? Kom dan gratis een cursus compost volgen! Een ervaren lesgever geeft je in drie lessen de
basiskneepjes van het composteren mee.
Tijdens de eerste theoretische sessie richten we ons op de basisregels van het composteren. De tweede les
gaan we op pad en bezoeken we een bioboerderij en de laatste les wordt praktijkgewijs afgesloten. Schrijf je
voor 1 oktober in voor deze reeks GRATIS compostlessen, want het aantal deelnemers is beperkt.
Les 1 (theorie): donderdag 10 oktober om 19u, Lindestraat 75, 8790 Waregem (leslokaal recyclagepark)
Les 2 (op verplaatsing): zaterdag 12 oktober om 10 u, Ganzenhof, Bosstraat 2, 8580 Avelgem
Les 3 (praktijk): zaterdag 19 oktober om 9u, Lindestraat 75, 8790 Waregem

Ook metalen verpakkingen als
muselets, metalen deksels en
aluminium schalen horen bij PMD.

Inschrijven en info:
De cursus is gratis, maar inschrijven is verplicht via communicatie@imog.be of 0800/99827

Download de gratis Urbanrec app
Heb je een oude zetel, matras of andere grote stukken die je kwijt wil? En zijn ze te versleten om
nog naar de kringloopwinkel te doen? Dan kan je nu op voorhand berekenen hoeveel het je zal
kosten om die grote stukken naar het recyclagepark te doen. De gratis URBANREC grof vuil app
heeft hiervoor een handige tool. Je kan ook direct een ophaling aanvragen – zowel voor je nog
herbruikbare stukken alsook de stukken die naar het recyclagepark moeten.

Dit is jouw stappenplan:
Stap 1 Download de URBANREC app
De app vind je onder de naam URBANREC
via Google Play(Android) en in de App Store (iOS).
Stap 2 Ga in het menu naar
“€ Diensten – Prijsindicatie”.
Stap 3 Klik op het + bovenaan rechts en kies dan
uit de keuzelijst de meubels of ander huisraad dat
je kwijt wil.
Stap 4 Geef dan in hoeveel van die stukken je
hebt, indien het niet meer herbruikbaar is, zie je automatisch de geschatte prijs van hoeveel het je zou
kosten om dit naar het recyclagepark te brengen.
Stap 5 Klik op “Toevoegen aan oﬀerte” en je komt
terug naar de startpagina uit stap 3, waar je nu een
overzicht ziet van alle stukken die je al hebt ingegeven. Herhaal stap 3 tot 5 voor alle grote stukken.
Stap 6 Klik op “Dienst” om een raming van de
totaalkosten voor het grof vuil te zien. Je kiest hier
het type dienst:
“Ophalen” = ophaling van het grof vuil door Imog
“Demonteren & ophalen” = indien je een volledig
huis leeg te maken hebt kan je hiermee de inboedelservice van de kringloopwinkel aanvragen.
Stap 7 Klik op het “pijltje” bovenaan rechts om
je dienst aan te vragen, check je gegevens, ga
akkoord met de disclaimer en selecteer met welk
e-mailprogramma op je smartphone de aanvraag
wil versturen.

T his proj e ct ha s re c e i ve d f unding f ro m th e Euro p e a n Uni o n’s Ho r izo n 2020
re se a rc h a nd innovati o n pro gra mm e und e r gra nt agre e m e nt N° 69 0103

Kortrijksesteenweg 264 | 8530 Harelbeke

De Afvalkrant wordt gedrukt op 100%

Tel. 0800 99 827 (gratis) | www.imog.be

gerecycleerd en chloorvrij gebleekt

info@imog.be | Fax. 056 71 09 85

kringlooppapier

Verspreiding 104.000 ex. | Verantwoordelijke
uitgever Johan Bonnier | Eindredactie Koen Delie
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