Asbest
Sta je op het punt om te verbouwen? Dan kom je misschien in aanraking met asbest:
 Meestal is er geen gevaar en blijft het asbest beter zitten. Of je kunt het zelf veilig
verwijderen.
 Loop je liever geen risico? Doe dan een beroep op gespecialiseerde bedrijven.
Vermoed je dat er in jouw buurt illegaal asbest wordt verwijderd? Neem dan contact op
met de milieudienst en vraag naar de lokale toezichthouder.
Voorwaarden
Procedure
Bedrag
Regelgeving
Bijkomende informatie

Voorwaarden
 Verwijder enkel vast gebonden asbest. Doe dit zonder te kloppen, breken, gooien of
schuren.
 Breng het afval naar het recyclagepark. Kleine stukken verpak je best in een plastic
zak.
 Deponeer het afval in de asbestcontainer.

Procedure
Raadpleeg de folder op www.asbestinfo.be .

Bedrag
Op het recyclagepark kun je tot 600 kg (Lichterveld - Puurs) of 1 m³ (Hemelrijken - SintAmands) gratis deponeren. Daarboven betaal je 0,02 euro/kg (Lichterveld - Puurs) of 7,50
euro/m³ (Hemelrijken - Sint-Amands).

Regelgeving
 Belasting op het gebruik van de recyclageparken

Bijkomende informatie
 OVAM - omgaan met asbest

 Contacten van laboratoria, asbestverwerkers en professionele verwijderaars in de
buurt : asbestinfo in jouw buurt
 De app Recycle! biedt snel toegang tot correcte informatie en een aantal handige
tools:
 Ophaalkalender: naast een week- of maandoverzicht van de inzamelingen in je
gemeente is er ook de mogelijkheid om herinneringen voor de inzamelingen in te
stellen.
 Sorteerwijzer: hier vind je een overzichtelijke lijst met de sorteerregels voor de
meest uiteenlopende types afval – van huishoudelijke verpakkingen tot
elektronische toestellen.
 Inzamelpunten: je kunt alle inzamelpunten in jouw buurt raadplegen, inclusief de
openingsuren van het recyclagepark. Vanuit de kaartweergave krijg je de snelste
weg ernaartoe meteen op je scherm.

Contactinformatie
Recyclagepark Sint-Amands
Recyclagepark Sint-Amands
Hemelrijken 0
2890 Puurs-Sint-Amands
0800 90 441
https://www.ivarem.be/Puurs-Sint-Amands

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 12:30 tot 18:00
Alle informatie

Recyclagepark Puurs
Recyclagepark Puurs
Lichterveld 10
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

Meer info?
Dienst Centraal Onthaal

03 203 27 00
info@puursam.be
Contactformulier

