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Snoeihout
Snoeihout, dat zijn takken en twijgjes die niet in de tuinafvalzak kunnen. De takken mogen niet dikker zijn dan 10 cm en niet langer dan
180 cm. Bind de takken met touw samen in bundels van max. 25 kg.

Procedure
Inzameling van snoeihout aan huis gebeurt op aanvraag:
1. Surf naar www.limburg.net/ophaling-aan-huis (http://www.limburg.net/ophaling-aan-huis)
2. Log in met je mijn Limburg.net-account. Heb nog geen Limburg.net-account? Je kan deze aanmaken
op www.limburg.net/inloggen (http://www.limburg.net/inloggen). Je moet je account eenmaal bevestigen met je eID (kaartlezer)
of de app itsme. Via je mijn Limburg.net-account kan je ook je bezoeken aan het recyclagepark opvolgenm betalingen
nakijken,...
3. Kijk je gegevens na. Vraag je een ophaling aan voor een ander adres? Vul dan dat adres in.
4. Kies voor de afvalsoort tuin- en snoeiafval.
5. Kies een datum.
6. Controleer de gegevens en betaal online.
7. Na de betaling ontvang je een bevestiging per e-mail.

Onze diensten werken op afspraak.

Bedrag

Maak een afspraak (/hoe-maak-je-een-afspraak)



Een quotum van 400 kg/gezin.
Recyclagepark: 0,05 euro/kg

Uitzonderingen
OPGELET: Grote takken en wortelstronken breng je naar het recyclagepark. Zorg er echter voor dat er geen zand meer aan de
wortelstronken hangt en gebruik een zeil of net over de aanhangwagen bij het vervoer naar het recyclagepark.

Regelgeving
Hoe aanbieden?
 Zet bundels snoeihout goed zichtbaar buiten na zonsondergang of voor 6u. 'sochtends de dag van de ophaling.
 Bundel je snoeihout. Los snoeihout wordt niet meegenomen.
 Bundel de takken met natuurtouw.

 De takken mogen niet dikker zijn dan 10 cm en niet langer zijn dan 180 cm.
 Een bundel mag niet meer dan 25 kg wegen.
 Per ophaalbeurt mag max. 2 m³ aan tuin- en snoeiafval worden aangeboden.

Preventietips
Tuinafval is onvermijdelijk maar je kan het wel creatief inzetten binnen jouw tuin. Enkele voorbeelden zijn:
 een muur van takken
 een groenafvalwand
 een snipperwand
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