Kunststoffen
Je kan kunststoffen naar het recyclagepark brengen:
 Een deel van de kunststoffen wordt niet gerecycleerd, maar verbrand.
 De harde kunststoffen worden gerecycleerd tot banken, tafels, picknicksets,
compost- en bloembakken, verkeerseilanden, geluidswanden, paletten en palen.
Voorwaarden
Bedrag
Aandachtspunten
Bijkomende informatie

Voorwaarden
 Hou zachte en harde kunststoffen apart. Deponeer ze in de juiste container.
 Bied kunststof zuiver en droog aan.
 Verwijder alle niet-kunststofdelen.
Wat is harde kunststof:
 grote bussen, vaten, jerrycans, bidons en emmers
 schalen, serveerbladen en dozen
 wasmanden, kratten en paletten
 vuilnisbakken, (bloem)potten en –bakken, plantentrays en gieters
 tuinmeubelen
 speelgoed en kleerhangers
 ramen en deuren, rioolbuizen, dakgoten en regenpijpen in PVC
 elektriciteitsbuizen, kabelgoten, gordijnrails, rolluiken en planchetten in PVC
Wat is geen harde kunststof:
 plastic flessen en flacons (=PMD) en zachte kunststof
 vijver- en tuinbouwfolies, tapijten, vloerbekleding en big bags (= grof huisvuil)
 schoeisel en laarzen, tuinslangen en breinaalden (= huisvuil)
 (schuim)rubber en siliconen, piepschuim en isolatiemateriaal (=huisvuil of grof huisvuil)
 elektrische apparaten en snoeren
 materiaal in glasvezel en auto-onderdelen (= grof huisvuil)
 kunststofverpakkingen met resten verf of chemicaliën (= KGA)
Wat is zachte kunststof:
 folies, blisters, zakken en draagtassen
 kuipjes, vlootjes en (bloem)potjes in zachte kunststof

Wat is geen zachte kunststof:
 plastic flessen en flacons (=PMD) en harde kunststof
 vijver- en tuinbouwfolies, tapijten, vloerbekleding en big bags (=grof huisvuil)
 schoeisel en laarzen (=huisvuilzak)
 (schuim)rubber en siliconen (=huisvuilzak)
 snoeren en tuinslangen (= huisvuilzak)
 gemetalliseerde folie en carbonmateriaal (=huisvuilzak)

Bedrag
De dienstverlening is gratis.

Aandachtspunten
Check ook de pagina over de roze zakken.

Bijkomende informatie
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.
Download de app via de Apple App Store (iOS) en de Google Play Store (Android). De app is
beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

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

