Tuinafvalbak

je tuinafval aan de deur opgehaald

Contacteer Imog

Je container thuis

4

Thuis afgehaald

imo

Imog cv
Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke

Vraag je tuinafvalbak aan via bijgaande
antwoordstrook of online via www.imog.be

imo
Voor inlichtingen
en bestellingen
BEL GRATIS

0800 99 827

T. 056 71 61 17
F. 056 71 09 85
www.imog.be
Imog Harelbeke
Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke
Imog Moen
St-Pietersbruglaan 1
8552 Moen

Alle prijzen zijn geldig op 01/01/2022, onder voorbehoud van wijzigingen.

Tuinafval in de bak

imo

Het ophalen en ledigen van je tuinafvalbak.
Je krijgt hiervoor een persoonlijke ophaalkalender.
De verwerking van je tuinafval.
De huur en het onderhoud van de bak.
Eventuele herstellingen te wijten aan normaal gebruik.
Heb je meer tuinafval dan je in je tuinafvalbak kwijt kan ?
Hiervoor bestaan papieren composteerbare zakken (€1,80/stuk),
verkrijgbaar op de recyclageparken van Waregem, Beveren-Leie,
Deerlijk, Wielsbeke, Imog Harelbeke en Imog Moen.

Type 1000 L

Wat krijg je daarvoor?

de tweewekelijkse ophaling, zijnde 24 beurten

Eénmalige waarborg:
Type 180 L
€25
Type 280 L
€31
Type 1000 L
€124

Type 280 L

Vanaf 2e

€54,5
€73,5
€368,7

Ik schrijf in voor:

€98,8
€122,9
€454,8

Ik kies voor:

1e bak

Telefoonnr.

Huisvuil
Aarde en stenen
Boomwortels
Mest
Kattenbakvulling

Type 180 L
Type 280 L
Type 1000 L

Postnummer			Gemeente:

Alle afval uit jouw tuin:
Grasmaaisel
Kort snoeihout
Haagscheersel
Plantenresten
Nu ook:
onbereid groente-en fruitafval
noten, aardappelen

Wat mag niet?

Tweewekelijkse ophaling, 24 beurten

Straat en nr.

Wat mag er in?

€84,4
€115,2
€577,2

Mevr./Dhr.

Hoe?
Bij de bestelling van een tuinafvalbak ontvang je eveneens de
tuinafvalkalender. Hierop kan je mooi volgen wanneer er in jouw
straat een ophaling is. Je plaatst je tuinafvalbak de avond voordien langs de openbare weg. De ophaling gebeurt tussen 7 en
19 uur. Wist je dat de ophaaldag van je tuinafvalbak ook in de
Recycle! app zit ?

€154
€191,5
€712,5

Vanaf 2e

Ik wens een tuinafvalbak te bestellen

Wanneer?
Je kiest voor 24 of 37 beurten. Deze worden zo goed mogelijk
over het jaar verspreid. Tijdens de winterperiode, van november
tot en met januari, gebeurt dit één keer per maand. Van februari
tot oktober wordt de tuinafvalbak naargelang uw keuze wekelijks
of tweewekelijks opgehaald. (behoudens verlofperiode) Om piekmomenten op te vangen zijn er tegen betaling specifieke zakken
beschikbaar om naast de tuinafvalbak te plaatsen.

Type 180 L
Type 280 L
Type 1000 L

1e bak

de wekelijkse ophaling, zijnde 37 beurten.

Wekelijkse ophaling, 37 beurten

LxBxH = 72 x 48 x 110 CM
LxBxH = 66 x 63 x 110 CM
LxBxH = 137 x 105 x 130 CM

Type 180L

Voor wie?
Ben je een inwoner van een Imog-gemeente, dan kan je gebruik
maken van deze service. Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.

Type 180L
Type 280L
Type 1000L

(*) Enkel geldig in de gemeenten van de Imog-regio:
Anzegem, Avelgem, Deerlijk,
Harelbeke, Kortrijk, Kruisem,
Kuurne, Spiere-Helkijn,
Waregem, Wielsbeke en
Zwevegem.

Op maat van jouw tuin.
Er zijn drie types van tuinafvalbakken. Elke bak loopt op wieltjes
en is gemakkelijk verplaatsbaar.

thuislevering!

Gratis *

Bij het onderhoud van je tuin, verzamel
je al snel een hoop tuinafval. Je kan dit
afval naar het recyclagepark brengen of je
composteert het tuinafval zelf. Maar nog
gemakkelijker wordt het met de tuinafvalbakken. Imog biedt een abonnement aan
waarbij jouw tuinafval aan huis opgehaald
wordt. Bovendien kan je er sinds kort ook
onbereid groenten- en fruitafval in kwijt.

