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Ophaling

Recyclagepark

 9 restafval

 9 plastic flessen, metalen (pmd) 

verpakkingen, drankkartons

 9 groente-, fruit- en tuinafval (gft)

 9 papier en karton

Alle soorten afval behalve:

 9 gft-afval of restafval (ophaling aan huis)

 9 gasflessen (www.gasflessen.be)

 9 aarde (gespecialiseerde verwerker)

 9 autobanden (bandencentrale of garage)

 9 medicijnen (apotheek)

Al je vragen over afval
• Wanneer zet ik afval buiten?

Kijk altijd op de ophaalkalender. 
Verkrijgbaar bij je gemeente. 
De digitale versie vind je op 
www.incovo.be.
Of download de app Recycle! 
(Beschikbaar voor iOS en Android)

• Waar koop ik zakken en hoeveel 
kosten ze?
Een overzicht van de winkels vind je 
op www.incovo.be 

• Waar is het recyclagepark? 
• Wanneer is het open?
• Hoeveel betaal ik?

All informatie vind je op  
pagina’s 16 - 19.

• Twijfel je aan wat je met je afval 
moet doen?
Bel 02 255 94 70, stuur een mailtje 
naar info@incovo.be of surf naar 
www.incovo.be

Opgelet! Je riskeert een boete als je 
je afval niet correct aanbiedt.

DIT AFVAL BRENG JE NAAR HET RECYCLAGEPARK:

DIT AFVAL WORDT AAN HUIS OPGEHAALD:
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GOED GOED

FOUT FOUT

LET OP! LET OP!TARIEVEN TARIEVEN

RESTAFVAL

 9 Niet-recycleerbaar afval  9 Etensresten, bladeren, takjes, gras, 

bloemen, keukenrolpapier, theezakjes, 

koffiedik en koffiefilters,…

 8 Recycleerbaar afval

 8 Scherpe voorwerpen

 8 Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

 8 Wegwerpluiers, kattenbakvulling, 

mosselschelpen, …

 ! max. 15 kilogram gft-zakken zijn composteerbaar: 

 ! Bewaar de zakken op een koele plaats. 

 ! Plaats onderaan een vel keukenrol.

 ! Laat het gft-afval eerst uitlekken. 

 ! Laat de gft-zak (twee) wekelijks ophalen 

 ! Plaats je gft-zak nooit in de zon

 z 1,8 euro voor een zak van 60 l.

 z 0,9 euro voor een zak van 30 l.

 z 1,20 euro voor een zak van 60l

 z 0,25 euro voor een zak van 15l

 z tuincontainer van 240l. of 360l. (prijzen op  

incovo.be/tuincontainers)

GFT
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GOED GOED

FOUT FOUT

LET OP! LET OP!TARIEVEN TARIEVEN

 9 Plastic flessen

 9 Metalen verpakkingen. Ook spuitbussen 

van voedingsmiddelen en cosmetica, 

aluminium schaaltjes en bakjes, metalen 

deksels en doppen.

 9 Drankkartons

 9 Papieren zakken en kartonnen dozen

 9 Kranten, tijdschriften en folders  

 9 Boeken

 9 Schrijf- en printpapier 

 8 Vuil of vettig papier en karton

 8 Cellofaan- of behangpapier

 8 Aluminiumfolie of aluminium zakjes 

 8 Kaften

 8 Cementzakken

 8 Piepschuim

 8 Broodzakken

 ! Bied papier en karton aan in een gesloten 

doos of samengebonden met touw, plastic 

folies verwijderd.

 z 0,15 euro voor een zak van 60 l.  z GRATIS ! Lege huishoudelijke verpakkingen  

van max. 8 liter

 ! Geen plastic bidons vastmaken  

aan de buitenkant

 8 Andere plastic verpakkingen en 

voorwerpen  (bijvoorbeeld plastic potjes en vlootjes, 

plastic zakken, folie)

 8 Verpakkingen met kindveilige sluiting 

(bijvoorbeeld verpakkingen met corrosieve ontstoppers, 

corrosieve wc ontkalkers)

 8 Verpakkingen van insecticide, 

onkruidverdelger, mosbestrijding, 

rattenvergif, enzovoort (Verpakkingen met 

tenminste één van de volgende pictogrammen:

 8 Verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis

 8 Aluminiumfolie of piepschuim.

PMD PAPIER EN KARTON
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GOED GOED

FOUT FOUT

LET OP! LET OP!TARIEVEN TARIEVEN

GLAS TEXTIEL

 9 Transparante glazen flessen, bokalen  

en flacons. 

 9 Kleding, ook kapotte en versleten kleding

 9 Onderkleding, zwemkleding

 9 Alle schoenen (per paar samengebonden)

 9 Handdoeken, washandjes, beddengoed, 

kussens, knuffels

 9 Tassen,  riemen, hoeden,  kousen, 

gordijnen

 8 Hittebestendig glas

 8 Drinkglas

 8 Porselein en aardewerk

 8 stenen flessen en kruiken

 8 Kristal

 8 vlakglas zoals vensterglas

 8 ruiten en spiegels.

 8 Lampen 

 8 TL-lampen

 8 Nat textiel, met olie of verf vervuild textiel 

 8 Matrassen, matten, tapijten

 ! Gooi het in de glasbol tussen  

8 en 20 uur

 ! Scheid het glas per kleur, zonder deksels 

of doppen.

 ! Gooi je textiel in een gesloten zak in de 

textielcontainer. 

 z GRATIS  z GRATIS
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GOED GOED

FOUT FOUT

LET OP! LET OP!TARIEVEN TARIEVEN

KGA GROOT VUIL

 9 Restjes van verf en vernis, oplosmiddelen

 9 Restjes  van insecticiden en pesticiden

 9 Batterijen en accu’s

 9 Brandblusapparaten

 9 Oude röntgenfoto’s

 9 Motorolie

 9 Verpakkingen met gevaarsymbolen

 9 Injectienaalden met naaldcontainer

 9 Frituurolie en - vetten

 9 Grote stukken niet-recycleerbaar afval

Voorbeelden:

 9 Matrassen, tapijten, zetels, ...

 8 Kleine voorwerpen restafval (afval dat in 

de restafvalzak gestoken kan worden)

 8 Recycleerbaar afval

 8 Autobanden (handelaar)

 ! Je kan je groot vuil ook laten ophalen aan 

huis tegen betaling. Dit kost 22,5 euro per 

kubieke meter.  Aanvragen kan op  

incovo.be of via 02 255 94 70.

 z GRATIS  z Tarieven van het recyclagepark  

op pagina 17.

 ! In een gesloten verpakking met 

vermelding van de productnaam.

 8 Spuitsbussen van voedingswaren en 

cosmetica (PMD)

 8 Injectienaalden zonder naaldcontainer

 8 Mengsels van producten

 8 Medicatie (apotheek)
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GOED GOED

FOUT FOUT

LET OP!TARIEVEN TARIEVEN

ELEKTRISCHE APPARATEN HERBRUIKBARE SPULLEN

Alle defecte toestellen die werken op 

elektriciteit of batterijen. 

Voorbeelden:

 9 Koelkasten, wasmachines, televisies, 

lichtarmaturen, haardrogers, radio’s, ...

Herbruikbare spullen die:

 9 veilig en stabiel zijn

 9 in originele staat verkeren

 9 volledig en hygiënisch zijn

Voorbeelden: 

 9 meubels, huisraad, prullaria en 

brocante, boeken en platen, 

vrijetijdsartikelen, radio, bureaulamp, ...

 8 Toestellen met benzinemotor (metaal)

 8 Herbruikbare elektrische apparaten  

(De Kringwinkel)

 8 Niet verkoopbare spullen

 z GRATIS  z GRATIS  ! Je kan je herbruikbare spullen ook laten 

ophalen door de kringwinkel.  

Via 02 255 19 40 voor Televil,  

via 03 866 17 07 voor Ecoso.

 ! Koop je een nieuw elektrisch of elektronisch 

apparaat, dan kan je je oud toestel gratis bij 

de handelaar achterlaten

LET OP!

(AEEA)
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GOED GOED

FOUT FOUT

TARIEVEN TARIEVEN

HOUT METAAL

 9  Houten deuren en ramen

 9 Gedemonteerde houten meubels

 9 Sloophout, balken en planken

 9 Spaanderplaten, multiplex

 9 Massief hout

 9 Paletten

 9 Metalen kast

 9 Lege blikken lijm of verf

 9 Constructiemateriaal

 9 Leidingen

 9 Fietsen

 8 Elektrische toestellen

 8 Gasflessen  

(meer info? surf naar: mijngasfles.be)

 z GRATIS of betalend.

 z Tarieven van het recyclagepark op pagina 17.

 z GRATIS

 8 Verduurzaamd hout (groot huisvuil)

 8 Kunststof planchetten, deuren, ...

 8 Rieten manden of meubelen



10

GOED GOED

FOUT FOUT

TARIEVEN TARIEVEN

HARDE PLASTICS PLASTIC FOLIES

 9 Plastics toegepast in grote harde 

voorwerpen. Voorbeelden:

 9 Oude wasmanden, speelgoed, 

tuinmeubelen, emmers, wasmanden, 

plastic bloempotjes, boxen, bierbakken, 

gieters, jerrycans,..PVC ramen en deuren 

(zonder glas), platen (zonder vezels), 

planchetten, rolluiken

 9 Auto wieldeksels, autobumpers

 9 Buizen en dakgoten

 9 Plastic zakken, plastic mapjes

 9 Zuivere verpakkingsfolie en krimpfolie

 8 Voorgevormde, soepele plastics 

Voorbeelden:

 8 plastic vlootjes, potjes, bekers en 

schaaltjes) (restafval)

 8 Tuinslangen of tuinzwembadjes (groot vuil)

 8 PVC laminaat parket, polyester (groot vuil)

 8 Jerrycans die brandstof of olie bevat 

hebben

 8 Folies met karton/harde plastic (restafval)

 8 Folies van vleeswaren of zuivel (restafval)

 8 Voorgevormde plastic verpakkingen 

(restafval)

 8 Bevuilde folies (restafval)

 z GRATIS of betalend.

 z Tarieven van het recyclagepark op  

pagina 17.

 z GRATIS
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GOED GOED

FOUT FOUT

TARIEVEN TARIEVEN

PIEPSCHUIM KURK

 9 Grote zuivere stukken piepschuim 

afkomstig van verpakkingen

 9 Kurken stoppen

 9 Onderleggers in kurk

 8 Metalen bindijzers, draaistoppen, 

beschermkappen (PMD)

 8 Synthetische kurken (restafval)

 z GRATIS  z GRATIS

 8 Fruit– en vleesschaaltjes (restafval)`

 8 PUR (isolatieschuim)



12

GOED GOED

FOUT

LET OP!TARIEVEN TARIEVEN

ASBEST VLAK GLAS

 9 Asbesthoudende materialen zoals 

golfplaten, dakbedekking, leien, 

bloembakken, venstertabletten, buizen,… 

 9 Zuiver en wit vensterglas

 9 Gewapend en dubbel glas 

 9 Spiegels

 8 Gekleurd glas 

 8 Resten van kaders, siliconen of stopverf 

 8 Glas van keukenmateriaal of toestellen 

 8 Hol glas 

 ! Kleine stukjes en gruis in plastic zak 

verpakken. Geen materialen breken  

of gooien.

 z GRATIS  z GRATIS
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GOED GOED

FOUT FOUT

LET OP! LET OP!TARIEVEN TARIEVEN

GROENAFVAL SNOEIHOUT

 9 Gras, Takken, Bladeren, Bloemen, 

Stengels, Stronken en stammen

 9 Takken van maximum 15 cm dik en circa 

1 meter lang, samengebonden met 

natuurtouw.

 z GRATIS of betalend.

 z Tarieven van het recyclagepark  

op pagina 17.

 z GRATIS tot 2 kubieke meter. Meer dan 2 

kubieke meter kost   10 euro per m3.

 ! Je kan je snoeihout ook gratis laten 

ophalen op aanvraag. Je kan groenafval 

ook zelf verwerken in je tuin. Kerstbomen 

worden opgehaald in januari (zonder 

versiering of pot). Meer informatie op 

incovo.be of via 02 255 94 70.

 ! De samengebonden takken wegen max. 25kg.

 ! Ophaling aan te vragen op www.incovo.be

 ! Per adres één ophaling van midden maart 

tot eind mei en één ophaling van midden 

september tot eind november.

 ! Je kiest uit een aantal opgegeven data.

 8 Keukenafval

 8 Aarde

 8 GFT-zakken

 8 Niet goed samengebonden snoeihout of 

snoeihout dat niet nabij de openbare weg 

werd aangeboden wordt niet aanvaard.

op aanvraag
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GOED

FOUT

TARIEVEN

GEMENGD BOUWAFVAL

 9 Gips

 9 Ytong

 9 Onzuiver steenpuin

 9 Porselein

 9 Pleister

 8 Resten van hout

 8 Resten van tegels 

 8 Asbest 

 8 Grond

 8 Hout 

 z Betalend

 z Tarieven van het recyclagepark op pagina 17.

GOED

FOUT

TARIEVEN

ZUIVER STEENPUIN

 9 Bakstenen, dakpannen, beton,  

natuursteen, tegels

 8 Grond

 8 Hout

 8 Pleister of gips

 8 Asbest

 8 Bouwzand

 z GRATIS of betalend.

 z Tarieven van het recyclagepark op pagina 17.
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Openingsuren

Maandag gesloten

Dinsdag 9.30 uur tot 12 uur 12.30 uur tot 16.30 uur

Woensdag 13.15 uur tot 19.00 uur

Donderdag 9.30 uur tot 12 uur 12.30 tot 16.30 uur

Vrijdag 9.30 uur tot 12 uur 12.30 uur tot 16.30 uur

Zaterdag 9 tot 12 uur 12.30 uur tot 15.30 uu

 ! Het recyclagepark is toegankelijk tot 15 minuten voor sluitingstijd

Afspraken

 9 Geen voertuigen met een laadruimte groter dan 2,5m

 9 Enkel toegankelijk voor inwoners, geen bedrijfsafval

 9 Kinderen enkel onder begeleiding

 9 Roken is niet toegestaan

Locaties

 9 Machelen Diegem, Felix Timmermanslaan

 9 Meise, Winkelveldbaan

 9 Vilvoorde centrum, Willem Elsschotstraat 8

 9 Vilvoorde Koningslo, Klein Hoogveld 1

 9 Zemst, Houtemsestraat

 9 Londerzeel, Beemden

Recyclagepark Voor een vlot verloop

 9 Sorteer vooraf je afval

 9 Kom ten laatste 15 minuten 
voor sluitingstijd

 9 Hou een bewijs van je 
woonplaats klaar

 9 Open steeds je koffer

 9 Respecteer de parkbeheerder 
en  
zijn/haar beslissing

 9 Laat geen zwerfvuil achter en 
ruim gemorst afval op

 9 Registratie verplicht bij grotere 
hoeveelheden
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Hoeveel je betaalt op het recyclagepark hangt af van de afvalsoort en het type 

voertuig waarmee je het afval aanbrengt. De meeste afvalsoorten zijn gratis maar 

voor niet recycleerbaar afval betaal je het hoogste tarief.  

En hoe kleiner de laadruimte, hoe lager het tarief. Voertuigen worden in drie 

categorieën ingedeeld. 

Betaling ter plaatse met bancontact.

Lengte laadruimte Voorbeelden

Categorie 1 Kleiner dan 1,5 meter

Gewone personenwagens

Monovolumes met achterbank

Kleine bestelwagens met achterbank

Categorie 2 Tussen 1,5 en 2 meter

Grote bestelwagens met achterbank

Aanhangwagen

monovolumes zonder achterbank

Kleine bestelwagens zonder achterbank

Categorie 3 Tussen 2 en 2,5meter

Grote aanhangwagens

Grotere bestelwagens

pickups

Tarieven in euro Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3

KGA

Gratis Gratis Gratis

Frituurolie en -vetten

Elektrische apparaten (AEEA)

Herbruikbare spullen

Textiel

Piepschuim

Metaal

Asbest

Plastic folies

PMD

Papier en karton

Vlak glas

Hout

Gratis € 10 € 20Zuiver steenpuin

Harde plastics

Groenafval € 2,5 € 7,5 € 15

Groot vuil € 7,5
€ 20 (of € 7,5 

per stuk)

€ 40 (of € 7,5 

per stuk)

Gemengd bouwafval € 7,5 € 20 € 40

Tarieven

 ! Voertuigen met een laadruimte groter dan 2,5 meter zijn niet toegelaten op het recyclagepark.

Wie met een groot voertuig slechts enkele stukken groot vuil aanbrengt, kan 

kiezen voor een tarief van 7,5 euro per stuk.

Grote auto? Gebruik een plank om je laadruimte te verkleinen. 

Breng je verschillende afvalsoorten aan? De duurste afvalsoort wordt je 

aangerekend.
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Ophaling aan huis

PMD
PAPIER EN KARTON

Wat is er fout?

Kleeft er een rode sticker op je PMD-zak? 

Dan steekt er een verkeerd stuk afval in. 

Wat is er fout?

Kleeft er een rode sticker op je papier en 

karton? Dan steekt er een verkeerd stuk 

afval tussen. 

Hersorteer!

Haal het foute stuk afval eruit, en zet je 

zak bij de volgende ophaling weer buiten.

Hersorteer!

Haal het foute stuk afval eruit, en zet je 

papier en karton bij de volgende ophaling 

weer buiten.

Let op!

Bind geen bidons vast aan je PMD-zak.

Let op!

Bind je papier en karton steeds goed vast.



19

glas

Sorteer de glazen bokalen en 

flessen op kleur.

Schroef de deksels of doppen van 

de glazen bokalen en flessen.

Snoeihout

Groot huisvuil

Gooi je textiel in een gesloten zak in 

de textielcontainer.

Bied twee keer per jaar niet meer 

dan 2m3 gratis snoeihout aan.

Plaats geen sluikstort naast de 

textielcontainer.

Bind de bussels samen met touw.

Plaats het groot vuil op de stoep zo 

dicht mogelijk van de straatkant.

Bied geen KGA, autobanden, 

gasflessen of vuilniszakken aan.

Straatcontainers / ophaling

Textiel
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Twijfel?
Twijfel je aan wat je met je 
afval moet doen?
Bel 02 255 94 70, stuur een 
mailtje naar info@incovo.be 
of surf naar www.incovo.be

 ! Opgelet! Je riskeert een boete als je je afval niet correct aanbiedt.

Cyriel Buyssestraat 5
1800 Vilvoorde
T. 02 255 94 70

communicatie@incovo.be
www.incovo.be

In samenwerking met:


