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Huisvuil
Huisvuilzakken worden gebruikt voor het huishoudelijk afval dat je niet kunt recycleren.
De nieuwe zakken zijn grijs. Dat komt omdat ze gemaakt zijn van gerecycleerd plastic. De inhoud van de zakken is even groot, maar ze
moeten wel anders gesloten worden. Je mag de oude bordeaux zakken nog steeds blijven gebruiken. Maak deze eerst op, voordat je de
grijze zakken buiten zet.
Huisvuil wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald.

Voorwaarden
Iedere inwoner, gedomicilieerd in Hechtel-Eksel op 1 januari van het lopende jaar, heeft een tegoed aan huisvuilzakken. Jaarlijks kan je
je tegoed huisvuilzakken afhalen bij diverse winkels, op het recyclagepark of aan het onthaal van het gemeentehuis.
Het aantal huisvuilzakken waar je recht op hebt, wordt berekend op basis van je gezinssamenstelling op 1 januari:
 gezin van 1 persoon: 1 rol grote zakken
 gezin van 2 personen: 2 rollen grote zakken
 gezin van 3 personen: 2 rollen grote zakken + 1 rol kleine zakken
 gezin van 4 personen of meer: 3 rollen grote zakken
Kleine zakken hebben een inhoud van 22 liter, grote 44 liter. Eén rol bevat telkens 10 zakken. Het is mogelijk om 2 rollen kleine zakken
te kiezen i.p.v. 1 rol grote zakken, en omgekeerd.

Procedure
Haal je jaarlijks tegoed huisvuilzakken af of koop bijkomende rollen op de volgende locaties:
 Hechtelse Drukkerij, Twaalf Septemberstraat 18
 Proxy Delhaize Eksel, Overpelterbaan 9
 Proxy Delhaize Hechtel, Rode Kruisplein 12
 Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
 Recyclagepark, Mettenberg 4
Op volgende locaties kan je enkel bijkomende rollen huisvuilzakken kopen:

 Colruyt Hechtel, Peerderbaan 17

Meebrengen
Breng je elektronische identiteitskaart mee voor het afhalen van je jaarlijks tegoed aan huisvuilzakken.

Bedrag
Het jaarlijks tegoed voor een gezin wordt automatisch verrekend in de afvalfactuur van Limburg.net
Extra huisvuilzakken kan je kopen aan volgende prijzen:
 1 rol grote zakken: € 12,50
 1 rol kleine zakken: € 6,25

Uitzonderingen
Een bijkomend tegoed is voorzien:
1. bij geboorte en adoptie van een kind < 3 jaar: 1 rol grote zakken in het geboorte/adoptiejaar.De betreffende gezinnen ontvangen
een schrijven van de gemeente. Met dit schrijven kan het bijkomend tegoed afgehaald worden.
2. gezinnen met kinderen < 3 jaar: 1 rol grote zakken per kind jonger dan 3 jaar, op 1 januari van dat jaar
3. inwoners met urinaire en fecaele incontinentie: 3 rollen grote zakken per persoon op voorlegging van een recent medisch attest
4. erkende jeugdverenigingen: 1 rol grote PMD-zakken van 120 l.
5. zelfstandige onthaalhouders, kindercreches en onthaaloudersvan de dienst opvanggezinnen allen erkend door Kind en Gezin: 1
rol grote huisvuilzakken per 8 kinderen, op 1 januari van dat jaar. Je brengt het erkenningsbewijs van Kind en Gezin én aantal
kinderen per 1 januari van dat jaar mee.
Het bijkomend tegoed haal je af aan het onthaal van het gemeentehuis, Don Boscostraat 5. Indien gewenst kan je het tegoed voor
medische redenen ook aan het onthaal van het OCMW, Don Boscostraat 8, afhalen.

Regelgeving
Hoe aanbieden?
 Zet je afval de avond voorzien buiten na zonsondergang of 's ochtends voor 6u de dag van de ophaling, op een goed zichtbare
plaats aan de straat.
 Bied je huisvuil aan in de huisvuilzak met het logo van Limburg.net
 Enkel goed afgesloten zakken worden meegenomen. Voorzie bij sluiting van de zak voldoende handgreep zodat de ophalers de
zakken makkelijk kunnen meenemen. Dichtgekleefde zakken blijven staan.
 Een grote huisvuilzak mag max. 10 kg wegen, een kleine 5 kg.
 Maak niets vast aan de buitenzijde van de zak.
 Stop geen scherpe voorwerpen in de zak.
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