Toegangskaart recyclagepark
Volgende aanbieders die liever niet met hun persoonlijk e-ID aanmelden of niet in de
gemeente wonen, kunnen voor de recyclageparken een bijzondere toegangskaart
aanvragen. Dit geldt onder andere voor:
 verenigingen
 scholen
 diensten
 bedrijven
Particulieren die niet in de gemeente wonen en die een tweede verblijf hebben in PuursSint-Amands of verbouwen in de gemeente, dienen hun e-ID eerst te laten registreren via
de onthaalbalie van het gemeentehuis. Voor opruiming na een overlijden kunnen de
nabestaanden nog 6 maanden terecht op het recyclagepark.
Voorwaarden
Procedure
Meebrengen
Bedrag
Aandachtspunten

Voorwaarden
 Je behoort tot een van de hierboven opgesomde groepen.
 Bij inwoners van Puurs-Sint-Amands is de e-ID al automatisch gekend. Als je verhuist
binnen de gemeente hoef je hiervoor niets te doen.

Procedure
 Kom langs bij het onthaal van het gemeentehuis (voor Lichterveld ) of neem contact
op met 0800 90 441 (voor Hemelrijken).
 In principe heb je na enkele dagen al toegang tot het recyclagepark.

Meebrengen
 je e-ID en eventueel je bedrijfsgegevens.

Bedrag
 De eerste toegangskaart is gratis voor particulieren. Bedrijven betalen voor een eerste
kaart 10 euro.
 Verlies je je kaart? Dan betaal je 10 euro aan de onthaalbalie van het gemeentehuis en

je ontvangt een nieuwe.

Aandachtspunten
Ga je verbouwen? En bevindt je hoofdverblijfplaats zich niet in Puurs-Sint-Amands? Dan
moet je minstens één beurt vooraf kopen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis (voor
recyclagepark Lichterveld). Bijkomende beurten kan je op het recyclagepark zelf betalen.

Contactinformatie
Gemeentehuis Puurs
Puurs
Hoogstraat 29
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 13:30 tot 19:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00
Alle informatie

Oud-gemeentehuis & sociaal huis Sint-Amands
Oud Gemeentehuis & Sociaal Huis Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag open van 13:30 tot 16:00
Morgen open van 16:00 tot 19:00
Alle informatie

Meer info?
Dienst Centraal Onthaal

03 203 27 00
info@puursam.be
Contactformulier

