Grof vuil inzameling
Waar kan ik terecht?

Tip
Met heel wat materiaal kan je ook gratis terecht in het milieustraatje van het containerpark in je buurt.
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BEL GRATIS

0800 99 827

Alle prijzen zijn geldig op 01/01/2014, onder voorbehoud van wijzigingen.

Enkele voorbeelden :
- klein elektro
- beeldschermen
- fietsen
- harde kunststoffen (wasmanden, emmers, ...)
- PVC bouwplastics (dakgoten, rolluiken, ...)
- matrassen met en zonder veren
- tapijten
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Net je zolder of kelder opgeruimd? Bezig met verbouwingen?
Een tafeltje dat niet meer past in je nieuwe interieur? Een
oude kachel, tafel of een grote staande lamp die beschadigd
zijn?
Imog biedt een aantal mogelijkheden om je grof vuil correct te
sorteren. Ben je in het bezit van een aanhangwagen of heb
je een grote koffer, dan kan je terecht op het containerpark.
Wie de verplaatsing niet zelf kan maken, kan beroep doen op
de ophaaldienst van Imog.

Ophaling aan huis
Maak een afspraak bij Imog en die haalt tegen betaling elke
eerste dinsdag van de maand het grof vuil op. Plaats de spullen die je wil meegeven buiten op maximum 3 meter van de
straatkant.
Inschrijven hiervoor kan tot de donderdagmiddag voor de ophaling op onze gratis infolijn T 0800 99 827.
De ophaalkost bedraagt €12 (op voorhand te betalen).
Na de ophaling wordt een afrekening gemaakt op basis van
het ingezamelde gewicht aan €0,20 per kilo.
Ophaling mogelijk in elke gemeente uit de Imog-regio : Anzegem, Avelgem,
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.

Een tweede leven
Grof vuil kan misschien nog een tweede leven krijgen. Alles
wat herbruikbaar is kan je aanbieden aan de kringloopwinkel. Die haalt je afgedankte, maar nog herbruikbare goederen
gratis bij jou op. Bel 056 23 29 40 voor een afspraak.
Je kan je spulletjes natuurlijk ook steeds zelf naar één van de
winkels brengen. Spring dan zeker eens binnen, je vindt er
alles naar jouw smaak en budget.
Alle info vind je op www.dekringloopwinkel.be.

