Papier en karton
Heb je thuis oud papier en karton? Hou het dan apart.
Door te sorteren en te recycleren help je mee bomen sparen. Want oud papier vormt de
basis voor nieuw papier en karton.
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Procedure
Aandachtspunten
Bijkomende informatie

Voorwaarden
Hier vind je alles over de sorteerregels.

Procedure
Afspraken straatinzameling
 Verzamel je papier en karton in een kartonnen doos of bind alles bijeen met een
natuurtouw. Zo vliegt er niets weg.
Let op: 1 paket weegt maximum 15 kilogram. Zo kan 1 persoon het in 1 beweging
optillen.
 Zet je papier en karton buiten:
 de dag van ophaling: voor 7 uur
 de dag voor ophaling: ten vroegste om 20 uur
 Zet je papier en karton op de openbare weg, zo dicht mogelijk bij de rijbaan. Zo hinder
je andere weggebruikers niet.
 Tussen 7 en 19 uur halen medewerkers van IVAREM jouw papier en karton op.
 Is je straat niet toegankelijk voor de ophaalwagen? Bijvoorbeeld
door wegeniswerken, kermis, markt of iets anders? Bel dan naar de infobalie voor
meer informatie.
 Valt de ophaaldag samen met een feestdag? Dan halen medewerkers van
IVAREM jouw papier en karton op een andere dag op. Kijk in zo'n
geval je afvalkalender goed na.
 Heb je een klacht? Bel dan naar IVAREM via 0800 90 441.

Aandachtspunten
Oud papier en karton zijn ook welkom in de recyclageparken.
Let op: gooi geen geolied papier, papier met waslaag, carbonpapier, combinaties met
kunststof of metalen, brikverpakkingen, behangpapier, cementzakken of karton van

vuurwerk in de papiercontainer.

Bijkomende informatie
 Bekijk de ophaalkalender voor jouw adres op IVAREM.
 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

