
Een gratis, gele  
papiercontainer  
voor iedereen

Sorteerregels papier en karton

Tips om papierafval te vermijden

Belanden gratis huis-aan-huiskrantjes en -folders bij je 
thuis ook rechtstreeks in de papiermand? Wil je geen  
ongeadresseerd reclamedrukwerk meer ontvangen?  
Kleef dan een ‘ja-nee’ of ‘nee-nee’-sticker op jouw 
brievenbus. Op het recyclagepark of het gemeentehuis kan je een sticker 
afhalen. Of vraag er eentje via 0800 97 687. 

papieren zakken en kartonnen  
dozen, tijdschriften, kranten, folders, 
boeken, schrijf- en printpapier.

vuil of vet papier en karton,  
cellofaanpapier, behangpapier,  
aluminiumfolie en zakjes in  
aluminium, drankkartons en cement-
zakken. 

wat wel wat niet



40 liter-container: alleen voor  
appartementen en rijhuizen
Woon je in een appartement of rijhuis? 
Dan kan je ook een 40 liter-container vragen.  
Als je dit klein formaat wilt, bel dan vóór 12 april naar 0800 97 687.   
Zo vermijd je dat je automatisch de standaardcontainer van 240 liter  
ontvangt. 

Een gezamenlijke container
In appartementen kan ook gekozen worden om een container te delen met 
buren. Dit kan een 240 liter-container zijn, maar ook een 1 000 liter-container. 
Deze grote container van 1 000 liter is standaard op slot en papier/karton 
kan enkel via een papiergleuf in de container gestopt worden. Kies je samen 
met je buren voor deze optie? Laat het ons dan weten via het gratis nummer 
0800 97 687. 

Is jouw woning afgelegen?
Ook indien jouw woning meer dan 150 meter van de openbare weg ligt, is 
een uitzondering toegestaan. Je kunt eveneens een 40 liter-container  
aanvragen. Die past in de koffer van je wagen. 

Liever geen gele container?
Je bent niet verplicht om een gele papiercontainer te nemen. Hou er wel  
rekening mee dat IOK Afvalbeheer vanaf 1 juli 2018 papier en karton enkel 
in gele containers ophaalt. Neem je geen container, dan kan je je oud papier 
wel zelf naar het recyclagepark brengen. Laat ons vóór 12 april weten dat 
je geen papiercontainer wilt via 0800 97 687. Zo vermijd je dat er  
automatisch een papiercontainer bij je thuis wordt afgeleverd. 

Op www.papiercontainer.be vind je de exacte afmetingen van de nieuwe  
papiercontainers. Ook verenigingen en handelaren kunnen een gratis  
gele container (240 of 1 000 liter) aanvragen via 0800 97 687. 

Een gratis, gele papiercontainer voor iedereen
Papier en karton buitenzetten kan voortaan vlotter. Vanaf eind april ontvangt  
ieder gezin in onze gemeente een gratis, gele papiercontainer. Voortaan 
kan je jouw papier en karton dus in een container verzamelen voor de  
maandelijkse ophaling.

De standaardcontainer is een gele container van 
240 liter. Dit formaat blijkt ideaal om het papier en  
karton van een maand in te verzamelen. Een container 
van 240 liter is dubbel zo groot als een gewone grijze of 
groene container.  
Een kleine container van 40 liter is enkel mogelijk voor 
bewoners van appartementen en rijhuizen (aaneen-
gesloten bebouwing). Deze kleine containers zijn een 
zware belasting voor de ophalers, daarom beperkt  
IOK Afvalbeheer ze. 
De papiercontainer is en blijft gratis, net als de  
maandelijkse inzameling van papier en karton.

Voordelen van een papiercontainer?
- De gele container neemt niet meer plaats in dan de huidige stapels papier  
  of kartonnen dozen. De papiercontainer kan bovendien buiten staan. 
- De papiercontainer heeft wielen. Je moet het papier en karton niet  
  meer tillen als je het buitenzet.
- Het aangeboden papier kan niet meer wegwaaien en het werk van onze  
  afvalophalers wordt minder zwaar.
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