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OPENINGSURENOPENINGSUREN
• Maandag: gesloten 
• Dinsdag: 9u-11u45 en 

12u30-16u15 
• Woensdag: 13u15-18u45 
• Donderdag: 9u-11u45 en 

12u30-16u15 
• Vrĳ dag: 9u-11u45 en 

12u30-16u15
• Zaterdag: 8u30-11u45 

en 12u30-15u15
Dinsdag, donderdag, vrĳ dag Dinsdag, donderdag, vrĳ dag 
en zaterdag op afspraak, en zaterdag op afspraak, 
woensdag zonder afspraak.woensdag zonder afspraak.

LOCATIESLOCATIES
• Machelen-Diegem,

Felix Timmermanslaan 
• Meise, Winkelveldbaan 
• Vilvoorde centrum,

Willem Elsschotstraat 8 
• Vilvoorde-Koningslo, 

Klein Hoogveld 1 
• Zemst, Houtemsestraat 
• Londerzeel, Beemden

ReserveerReserveer je bezoek via 
https://incovo.mĳ nrecyclagepark.be

Kom op tĳ d naar je afspraak.Kom op tĳ d naar je afspraak.
RegistreerRegistreer je aan de zuil met  jouw 
identiteitskaart. 
Zo belonen we sorteren:Zo belonen we sorteren:
de eerste 25 euro voor recycleerbaar 
afval is gratis voor jouw gezin. Ook 
voor asbestasbest geldt een vrĳ stelling van 
25 euro per jaar. Ander niet-
recycleerbaar afval is altĳ d betalend.
Wie heel veel afval brengt betaalt de Wie heel veel afval brengt betaalt de 
volledige werkelĳ ke kost.volledige werkelĳ ke kost. Breng je 
voor meer dan 100 euro per jaar dan 
betaal je 50 % extra.

Gratis  afvalsoorten

KGA

Frituurolie en -vetten

Elektrische apparaten

Herbruikbare spullen

Textiel

Piepschuim (isomo) 

Metaal

Plastic Folies

Pmd

Papier en karton

Vlak glas

Tarieven in euro 0 tot 
0,25 m3

0,25 tot 
0,5 m3

0,5 tot 
1 m3

1 tot 
1,5 m3

1,5 tot 
2 m3

2 tot 
3 m3

Groenafval (tuinafval, 
 snoeihout, wortels, stronken)

€ 2,5 € 5 € 10 € 15 € 20 € 30Harde plastics

Hout

Zuiver steenpuin

Groot restafval
€ 5 € 10 € 20 € 30 € 40 € 60

  Asbesthoudend materiaal

Gemengd bouwafval 
(steenpuin, pleister, ytong en 
gyproc)

€ 6,25 € 12,5 € 25 € 37,5 € 50 € 75

Prĳ s per stukPrĳ s per stuk

toiletpot, lavabo, éénpersoonszetel € 5

meerpersoonszetel € 10

TIPSTIPS
• Sorteer (en demonteer) 

je afval thuis. 
• Check de sorteerwĳ zer 

op www.incovo.be
• Kom enkel met 

huishoudelĳ k afval
• Respecteer de 

parkwachter
• Zet je motor af tĳ dens 

het lossen
• Ruim gemorst afval op
• Voertuigen met 

laadruimte langer dan 
2,5m zĳ n verboden. 
(uitzondering aanvragen 
kan via  www.incovo.be)

HET RECYCLAGEPARK
• De meeste afvalsoorten blijven gratis. 

• Recycleerbaar afval (groenafval, harde 
plastics, hout en zuiver steenpuin) is 
goedkoper dan niet-recycleerbaar afval.

• Groot restafval is altijd betalend. 

• Reserveren blijft verplicht, behalve op 
woensdag.

• Voortaan mag je jaarlijks voor 25 euro gratis 
recycleerbaar afval brengen.

• Daarna betaal je op basis van het volume 
van het afval.

• Voor wie heel veel afval naar het 
recyclagepark brengt, stijgt de prijs. Breng je 
voor meer dan 100 euro per jaar dan betaal 
je 50 % extra.

     Welk afval mag niet?
     . Gasflessen (www.mĳ ngasfles.be)
     . Aarde (professionele verwerker)
     . Autobanden (garage)
     . Medicatie (apotheek)

Vanaf januari 2021 kan 
je matrassen gratis 
naar het recyclagepark 
brengen



PiepschuimPiepschuim
 Proper wit piepschuim (isomo)

 Gekleurd piepschuim, fruit- en vleesschaaltjes, isolatiemateriaal

Plastic foliesPlastic folies
 Propere verpakkingsfolie, zakken (groot en klein), plastic mapjes

 Folies van vlees of zuivel, landbouwfolie, plastic schaaltjes, pmd

Harde plasticsHarde plastics
 Harde plastic, emmers, buizen, dakgoten, speelgoed,…, pvc 

 Golfplaten met glasvezel, opblaasbare zwembadjes, soepele plastic, tuinslangen, 
verpakkingsfolie

KurkKurk
 Kurken stoppen

 Plastic stoppen, resten isolatiemateriaal

TextielTextiel In gesloten zak

 Kleding (bruikbaar of beschadigd), schoenen, tassen, lakens

 Natte of onhygiënische kledij, kussens

Elektrische apparatenElektrische apparaten Batterijen verwijderen

 Alles met stekker of batterij, schermen

 Batterijen, professionele apparaten, apparaten met benzinemotor

Zuiver steenpuinZuiver steenpuin 
Zakken leegmaken

 Bakstenen, natuursteen, dakpannen, porselein, keramiek, beton, tegels, cement, zand

 Pleister, grond, cellenbeton, gips, hout, asbest

HoutHout 
Kasten demonteren

 Massief hout, meubelhout, deuren, ramen zonder glas, multiplex, spaanderplaten 

 Geïmpregneerd hout, rot hout, takken

VerbouwenVerbouwen

HuishoudenHuishouden
KGAKGA Gesloten verpakking, alle producten op tafel plaatsen

 Verf, oplosmiddelen, vernis, insecticiden, onderhoudsproducten met gevarenteken,     
röntgenfoto’s, brandblusapparaten, batterijen, injectie naalden in naaldcontainer,                          
kleine gasflessen

 Mengsels van producten, spuitbussen van voeding 
 en cosmetica, medicijnen

MetaalMetaal Verwijder benzine en olie uit machines

 Alle metalen voorwerpen, metalen apparaten op benzine of olie

 Gasflessen, elektrische apparaten

Vlak glasVlak glas 
 Doorzichtig glas, gelaagd glas, gewapend glas, spiegels

 Hol glas/flessenglas, vazen, ovenschotels, hittebestendig glas

Gemengd bouwafvalGemengd bouwafval 
Zakken leegmaken

 Onzuiver steenpuin, cellenbeton, gips, onzuiver steenpuin

 Plastic, hout, asbest, glaswol/isolatiemateriaal

AsbestAsbest 
Verpakt in zakken of bouwfolie. 
Niet gooien of breken

 Asbesthoudende golfplaten, buizen, 
dakbedekking, bloembakken

GroenafvalGroenafval 
Opruimen indien nodig

 Gras, maaisel, scheersel, bladeren, takken, zonder zakken

 Aarde, graszoden, keukenafval, stronken, stammen, wortels, meubelhout

SnoeihoutSnoeihout
 Takken en wortels met meer dan tien cm doorsnee

 Grond, groenafval

Groot restafvalGroot restafval
 Grote stukken niet-recycleerbaar afval, grote hoeveelheden isolatie materiaal of       

behangpapier 

 Zakken restafval, auto banden, recycleerbaar afval, voeding

Herbruikbare spullenHerbruikbare spullen 
Verboden spullen mee te nemen

 Volledige en gebruiksklare spullen

 Kapot, vuil, verouderd materiaal, herschilderde meubels

Tuin / AndereTuin / Andere


