Ontdek ons uitgebreid aanbod

diensten voor particulieren

Imog heeft een ruim aanbod aan diensten voor inzameling
en verwerking. Naast de geplande ophalingen aan huis voor
restafval, pmd, folies en papier en karton kan je voor heel wat
andere afvalsoorten terecht op het recyclagepark in je buurt.
Heb je geen eigen vervoer, dan kan je ons bellen voor een
ophaling aan huis.

BEL GRATIS

0800 99 827

“

“

imo

16 recyclageparken

Welke zak ?

Vind een recyclagepark in de buurt

We zetten alle huisvuilzakken nog eens op een rij





www.imog.be/locaties : op deze pagina vind je een handig
overzicht van alle recyclageparken in de regio.
Op het recyclagepark van Harelbeke en Moen
kunnen alle gezinnen en KMO’s uit de
Imog regio met hun afval terecht.
• Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke
Open ma-vrij: 8u - 18u (zomertijd tot 19u)
Zat: 8u - 16u
• St Pietersbruglaan 1, 8552 Moen
Open ma-vrij: 7u - 19u
zat: 7u - 16u30
Intergemeentelijk recyclagepark : inwoners van Harelbeke, Deerlijk, Kortrijk, Kruisem,
Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem kunnen op elkaars recyclagepark
terecht. Kijk op www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken

REST

PMD

PAPIER
KARTON

restafval groot
restafval klein
PMD		
scholen

grijs
grijs
blauw
blauw

TEXTIEL

ZACHT
GROEN

60 liter
40 liter
60 liter
120 liter

per 10
per 10
per 20
per 20

€17
€10
€3
€3

65 x 85 x 22 cm
65 x 85 x 22 cm

per stuk
per stuk

€0,60
€1,80

recipiënten op straten en pleinen

groenafval bij ophaling gemeente papier
groenafval bij tuinafvalbak
papier

291 glasbollen

De verkooppunten van restafval-, PMD- en foliezakken vind je op www.imog.be/locaties. Papieren zakken voor de
groenophaling van de gemeente zijn te koop via de gemeente en op de recyclageparken van Harelbeke, Deerlijk, Kortrijk Rollegem, Kruishoutem, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem. Papieren zakken bij je tuinafvalbak zijn enkel te koop
In Harelbeke en Moen.



op www.imog.be/locaties vind je alle glasbollocaties in de hele Imog regio.
Laat geen zwerfvuil achter naast de glasbol.
Imog heeft verborgen camera’s op tournee,
sluikstorters worden beboet.

Textielcontainers
Textiel is het sorteren waard. Breng je oude kledij, beddengoed,
keuken- en badkamertextiel, gordijnen, zetelhoezen, speelgoedknuffels en propere lappen naar de kringloopwinkel of deponeer
ze in een gesloten zak in een textielcontainer.
Tapijten, matrassen en zetelkussens breng je naar het recyclagepark.
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Zelf aanvoeren

Zelf aanvoeren



Overleden gezelschapsdier
Je kan bij Imog terecht met een overleden
huisdier. Kom eerst de nodige zak ophalen. Bij het afgeven van het overleden dier
betaal je voor de verwerking.
Prijs per zak
verwerkingsprijs
HOKA zak type A (tot 10 kg)
HOKA zak type B (10 - 25 kg)
HOKA zak type C (>25 kg)

€3
€25
€30
€35

De zakken voor dode gezelschapsdieren zijn te koop via de recyclageparken van Imog Harelbeke en Moen.
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Imog haalt op

Asbestcement

Puinzak

Lukt het niet om je asbestcementhoudend
materiaal naar het recyclagepark te brengen? Neem dan contact op met Imog die het
asbestcement bij je thuis komt ophalen.

Je kan in deze megazak tot 1500 kg puin verzamelen! Is je zak vol? Bel Imog op het gratis
nummer 0800/99 827 en je puinzak wordt
afgehaald. Zakken zijn te verkrijgen op het
recyclagepark van Harelbeke en Moen.

Profiteer nu van de asbestcement inzamelactie via www.imog.be/asbestcement.

Puinzak

Opgelet ! Asbestcement moet voortaan verpakt aangeboden worden op het recyclagepark. De asbestcement folie kan je op het
recyclagepark aankomen.

Haal de groenzak op het recyclagepark van
Harelbeke of Moen. Vul deze bigbag van 1m3
met gras, takjes, bladeren en scheersel. Geen
huisvuil, groente- en fruitafval, aarde, stenen
of boomwortels. Is je zak vol? plaats die op
maximum 3 meter van een verharde weg en
bel Imog op het gratis nummer 0800/99 827
voor ophaling van de groenzak.

Bescherm jezelf !

Groenzak

Asbestcement mag niet gebroken worden. De vezels zijn immers schadelijk voor de longen.
Bescherm jezelf bij het slopen door een masker, aangepaste kledij en handschoenen te dragen.
Bevochtig ook het materiaal. Wegwerp beschermingsmiddelen vind je in de betere doe-hetzelfzaak.

Download
Recycle!
Download
Dé app voor correct
sorteren en recycleren

Recycle!

Persoonlijke kalender

Kom via notificaties te
weten wanneer afval aan
huis wordt opgehaald.

€55
Inzamelpunten

Ontdek alle recyclageparken
en inzamelpunten
in je buurt.
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1. Stofmasker (P3): voorkomt dat je vezels gaat
inademen
2. Tyvek-pak: voorkomt dat de vezels zich op
kledij vasthechten
3. Handschoenen: beschermen je handen niet
alleen tegen asbestvezels, maar ook tegen
snijwonden

Recycle! weet alles van afval. Waar staat de
dichtstbijzijnde glasbol? Wanneer zet ik het
oud papier buiten? Waar blijf ik met mijn oude
batterijen? De antwoorden zitten in jeSorteergids
broekzak,
Hulp nodig bij het
dankzij Recycle!
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€160

Groenzak

1. Haal de asbestcementzak op bij Imog of op het recyclagepark van Kruishoutem
90cm x 90cm x 110 cm > te gebruiken voor leien :
€16/st
250 cm x 150 cm x 30 cm > te gebruiken voor de gewone golfplaat : €31/st
300 cm x 100 cm x 30 cm > enkel te gebruiken bij lange planken :
€44/st
2. Klaar ? Bel Imog op het gratis nummer 0800 99 827 en maak een afspraak voor ophaling
3. Wij wegen je afval en je krijgt een factuur volgens gewicht
€151,3/ton
Op je factuur staat ook een ophaalkost vermeld
€41
Betalen kan via overschrijving op rekeningnummer BE61 0910 1246 3317

Imog haalt op

Imog haalt op

Imog haalt op
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imo

sorteren ?
De sorteergids
helpt je op weg.

Recycle! is een gezamenlijk initiatief van Bebat
InFost
samenwerking
met Bebat van
en Recupel.
en
Plus met de medewerking
Imog.
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Grof vuil

Inzameling groenafval via de tuinafvalbak

Ophaaldienst Kringloopwinkel

Deze groencontainer op wieltjes is perfect
voor een periodieke inzameling van groenafval.
Naargelang je hoeveelheid groenafval kies je
de grootte van de bak en de frequentie van
ophaling. Op de voorziene data (je ontvangt
je eigen ophaalkalender) plaats je de tuinafvalbak buiten.

Hergebruiken is beter dan recycleren. Breng
je bruikbare spullen naar de Kringloopwinkel. Heb je geen eigen vervoer? De Kringloopwinkel heeft een ophaaldienst voor
grote stukken die nog bruikbaar zijn.
Bel de inboedelservice op 056/232940.
Wat net niet goed genoeg is voor de Kringloopwinkel, krijgt nog een tweede kans in de
Hangaar. Je vindt er meubelstukken aan €1
of per lopende meter. De Hangaar is elke zaterdag open, van 9u30 tot 16u.
Adres: Warande 9, Kortrijk-Heule.

Wekelijkse ophaling, 37 beurten
1e bak
Vanaf 2e
Type 180 L
€154
€84,4
Type 280 L
€191,5
€115,2
Type 1000 L €712,5
€577,2
Tweewekelijkse ophaling, 24 beurten
1e bak
Vanaf 2e
Type 180 L
€98,8
€54,5
Type 280 L
€122,9
€73,5
Type 1000 L €454,8
€368,7
Eénmalige waarborg
Type 180 L
€25
Type 280 L
€31
Type 1000 L €124
Wat is inbegrepen ?
Het ophalen en ledigen van je tuinafvalbak,
de verwerking van je tuinafval, de huur en het
onderhoud van de bak en eventuele herstellingen te wijten aan normaal gebruik.
Na inschrijving, wordt de tuinafvalbak door
onze diensten ter plaatse afgeleverd.

Ophaaldienst Imog
Heb je meer groenafval dan je tuinafvalbak
aankan, dan heeft Imog 2 oplossingen :
1. vraag een extra ophaling. De data en prijzen worden vermeld op de keerzijde van de
kalender.
• Bel het gratis nummer 0800 99 827 ten
laatste de dag voordien vóór 12 uur
• Extra beurten worden de week erna gefactureerd
2. Zet naast je tuinafvalbak een composteerbare nat-sterke papieren zak.
• Samengebonden met natuurkoord
• Verkrijgbaar op de recyclageparken van
Harelbeke en Moen (€1,80/stuk)

In de tuinafvalbak mag je groenafval uit de tuin en
rauwe groenten en fruit aanbieden. Raadpleeg je tuinafvalbak kalender voor de correcte sorteerwijzer.
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Imog haalt op

Imog haalt op

Imog haalt op

imo

Heb je grote stukken die niet meer bruikbaar
of beschadigd zijn ? Imog haalt iedere eerste
dinsdag tot vrijdag van de maand tegen betaling het grof huisvuil op.
1. Maak een afspraak bij Imog ten laatste de dinsdag voor de ophaling
2. Betaal vooraf €12 transportkosten op rekeningnummer BE61 0910 1246 3317
3. Wij komen je grof vuil ophalen op de afgesproken dag
4. Wij wegen je afval en je krijgt een factuur volgens gewicht aan €0,20 per kilo

Download de app URBANREC
Met deze app kom je te weten wat je kan doen om grof
vuil te laten hergebruiken of te recycleren.
• leer alles over de inboedelservice en krijg meteen een
prijsindicatie
• Ontdek preventiemaatregelen
• Maak kennis met de sorteerregels voor hergebruik en
voor recyclage
• Zoek recyclageparken en kringloopwinkels in je buurt
• Boek een ophaling van je oude stukken rechtstreeks bij
Imog of de Kringloopwinkel
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Kringlooptuinieren

Ontdek ons uitgebreid gamma compostproducten

Compostvat

Topdressing 0-5 mm

Vlaco compost 0-15 mm

Vlaco potgrond

Extra fijn afgezeefde compost.
 beschermt je grasmat in de winter
 stimuleert het bodemleven
 minder vatbaar voor droogte
 gras groeit gelijkmatiger

Gebruik compost bij aanplanting en
tuinaanleg, in moestuin of siertuin.
 duurzame bodemverbeteraar
 veel organisch materiaal
 voorkomt uitputting en structuurverval

 zoveel mogelijk turf werd vervangen door een duurzaam alternatief:
Vlaco-groencompost
 voor kamerplanten en terras- en
balkonplanten
 met Vlaco kwaliteitslabel

Je kan ook zelf compost maken uit je keukenen tuinafval. Zo bespaar je niet alleen op je
huisvuilzakken; je bekomt bovendien een
vruchtbare grondstof voor het verzorgen van
je bloemen en planten.
Kies een composteersysteem op maat van je
tuin. Een compostvat of -bak wordt voor €5
bij je thuis geleverd.

Imog producten

Imog producten

Imog producten

Een compostvat is geschikt voor een kleine
tot gemiddelde tuin met een aantal uren zonlicht. Je kan er al je groente-, fruit- en tuinafval in kwijt.
Imog potgrond + meststoffen

Compostsnippers 15-40 mm

Naaldhoutschors 15-25 mm

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

Compostsnippers zijn de stukjes hout
die na het composteringsproces worden uitgezeefd (hou rekening met
kleine onzuiverheden)
 ideaal als mulchlaag in de moestuin
 perfecte bodembedekker

 bodembedekker met hoge decoratieve waarde
 voor een optimale dekking : combineer een laag compostsnippers van
6 à 8 cm met een toplaagje naaldhoutschors

Prijs
Beluchtingsstok

Compostbak
De compostbak van ca 1300L is geschikt voor
grotere tuinen met veel tuinafval. Je begint
met een basismodule en bouwt er extra modules aan naargelang je eigen nood.
Basismodule
Aanbouwelement
Afdakje

Vlaco-topdressing
Vlaco-compost
Vlaco-potgrond
Imog-potgrond
compostsnippers
naaldhoutschors

Zelf afgehaald
zak 40l
bulk
€3,90
€22,90/t
€3
€17,50/t
€6
€140/t
€6,40
€149,80/t
€2,70
€19,70/t
€5,60
€280/t

thuislevering in de Imog-regio
bigbag
container
€39
€228 (10t)
€30
€202 (10t)
€80
€660 (10m3)
€85,6
€706,2 (10m3)
€30
€174(10t)
€84
€898,1(10m3)

Bestel compostproducten, compostvat of -bak online via

8 www.imog.be/diensten-en-educatie/voor-gezinnen/bestel-online

imo

€ 33
€6

€101
€75
€31

Moestuinbak
Een duurzame moestuin in zijn zuiverste
vorm. Deze moestuinbak is namelijk gemaakt
uit 100% gerecycleerd plastic. Het zelfbouw
pakket is verkrijgbaar op het recyclagepark
van Imog Moen, Imog Harelbeke, Waregem,
Beveren-Leie, Deerlijk en Wielsbeke.
Buitenmaat 120 x 68 cm

€44
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Afvalarm feesten

Zwerfvuilpijltjes

Afvaleiland

Organiseer je een wandeltocht, fietstocht of
een buitenactiviteit ? Help je deelnemers de
weg vinden en maak hen tegelijk bewust om
geen zwerfvuil achter te laten. De pijltjes zijn
gratis te ontlenen, maar dienen bij Imog in
Harelbeke opgehaald te worden. We krijgen
ze nadien graag allemaal terug.

Op fuiven, feestjes en evenementen kan er perfect worden gesorteerd dankzij de verschillende
afvalcontainers van Imog. Reserveer je eigen ‘afvaleiland: losse containertjes voor minimum 2
verschillende afvalfracties of een hele afvalcontainer met 28 losse rolcontainers voor diverse
fracties, wij zoeken voor jou een oplossing op maat.
Afvaleiland

€ 91

Imog diensten

Imog diensten

Nee tegen zwerfvuil

Word mooimaker
Als inwoner van de Imog-regio kan je zelf
ook de handen uit de mouwen steken. Wil je
graag je buurt proper houden of een glasbol
in je buurt netjes houden ? Schrijf je dan in als
mooimaker.
 Mooimaker in je buurt
Imog vraagt je om ongeveer 1 keer per maand
je gekozen straat of buurt op te ruimen en
daar om de 3 maanden een update van te
geven. Je vermeldt dag en tijdstip en hoeveel
afval je opgeruimd hebt.
 Mooimaker van een glasbol
Imog vraagt je om wekelijks aan je glasbol
te passeren om eventuele zwerfvuil of sluikstort op te ruimen. Ook hier geef je om de
3 maanden een update van je opruimacties.

Herbruikbare bekers
Plastic wegwerpbekertjes zijn niet meer van
deze tijd. Sinds 1 januari 2020 is het op alle
evenementen verboden om dranken te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes en petflesjes. Van schoolfeesten tot grote festivals.

Wat krijg je voor je inspanningen ?
opleiding en begeleiding van Imog
opruimmateriaal
(grijpers, handschoenen en fluohesje)
een verzekering BA en LO
PMD-zakken en zwerfvuilzakken
een jaarlijkse onkostenvergoeding
€60 voor mooimaker glasbol
€90 voor mooimaker buurt
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Schrijf je in via duurzaamheid@imog.be

imo

Imog biedt 4 soorten herbruikbare bekers
aan en staat zelf in voor de afwas.
Voor prijzen en reservatie, kijk op www.imog.
be/diensten-en-educatie/afvalarme-evenementen/herbruikbare-bekers/.
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Duurzame energie
tank duurzaam, tank CNG

Imog diensten

CNG staat voor ‘Compressed Natural Gas’.
Het is dan ook de samengeperste variant van
het aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik.
Om een duurzame vloot te kunnen uitbouwen, beschikt Imog over twee fast-fill CNG
tankinstallaties
- Kortrijksesteenweg 264 in Harelbeke.
- hoek Steenbakkersstraat en Verzetslaan
in Moen
Kiezen voor CNG, is kiezen voor de toekomst,
want CNG is vandaag de milieuvriendelijkste
fossiele brandstof.
 95 % minder uitstoot van fijn stof
 50% minder uitstoot van koolmonoxide en
stikstofoxide
 vermindert de totale CO2-uitstoot met
12% t.o.v. diesel en 27% t.o.v. benzine
 Geluidsreductie tot 75 %, geen geurhinder,
geen grond- of watervervuiling

Betalen doe je aan de betaalzuil met :
 je eigen bankkaart: Maestro, VISA
of Mastercard
 CAPS-tankkaart
 ROMAC FUELS tankkaart
 Gabriëls tankkaart

 Aan de pomp betaal je voor 1 kg aardgas
minder dan voor 1 liter diesel. Eén kg hoogcalorisch aardgas heeft bovendien de energiewaarde van 1,3 liter diesel.
 Door zijn propere verbranding laat aardgas
in de buitenlucht en in de motor minder
schadelijke stoffen achter. Een aardgasmotor gaat duidelijk langer mee dan een diesel- of benzinemotor.

Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke
Sint-Pietersbruglaan 1, 8552 Moen
bel gratis 0800 99 827
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info@imog.be, www.imog.be
Versie maart 2022 - prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.
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