HANDLEIDING
PROEFPROJECT HUIS-AAN-HUISINZAMELING
ASBESTHOUDENDE GOLFPLATEN
Wat houdt het project in?

I.

 optie 1: breng ze zelf naar het recyclagepark in je gemeente. Let er hierbij
op dat de platen goed verpakt zitten, zodat vrije vezels niet kunnen
ontsnappen tijdens het transport.

Asbesthoudende golfplaten die weg
moeten?

 optie 2: reserveer je afspraak en wij halen de platen op aan jouw
huis. Voor alle info hieromtrent: lees deze handleiding aandachtig verder.

II.

°
°
°
°

Huis-aan-huisophaling
asbesthoudende golfplaten

Van dinsdag 4 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.
Max. oppervlakte van 50 m² (+/- 20 platen, +/- 500 à 600 kg)
Alleen voor particulieren
Max. 1 asbestplaatzak per adres

Hoe ga je tewerk?

1.

Surf naar www.miwa.be/asbest en print het aanmeldingsformulier af.
Breng dit ingevuld mee naar je recyclagepark.

2.

Ga naar het recyclagepark in je gemeente en koop er de speciale
asbestplaatzak* (€ 30). Hierbij krijg je ook een gratis beschermingssetje en
een brochure over zelf asbestplaten veilig verwijderen.

*

Deze prijs omvat de aankoop van de zak, het
transport en de verwerkingskosten voor de
particulier.

3.

Maak vervolgens telefonisch een afspraak voor ophaling via het gratis

nummer:

4.

0800 98 003

Bied je plaatzak tijdig aan voor ophaling. De zak mag ten vroegste de
avond voor de ophaaldag vanaf 20.00 uur aangeboden worden. Leg je de
zak vroeger buiten, dan wordt dit beschouwd als sluikstort en kan dit beboet
worden tot € 350.

Waar moet je zeker op letten?
1. Alleen asbesthoudende golfplaten worden
ingezameld aan huis.
2. Eens je zak gevuld is, kan die niet meer
verplaatst worden.
3. Bied de zak aan op dezelfde plaats waar
je je ander afval aanbiedt voor ophaling aan
huis.
4. Let erop dat de draaglinten niet onder de
zak liggen.
5. Plaatzak aanbieden op openbaar domein,
en nu?
6. Gooi je beschermende kleding ook in de
plaatzak.

Asbestleien, gewone golfplaten en andere asbesttoepassingen worden niet
meegenomen.
Wetende dat een gevulde zak zo’n 600 kg kan wegen, is het belangrijk de zak te
vullen op de plaats waar hij opgehaald zal worden (aan de straatkant).
Onze ophalers mogen alleen zakken meenemen die aangeboden worden op openbaar
domein. Plaats de zak dus niet in je tuin of achter een omheining.
Let voor het vullen van de zak er zeker op dat de draaglinten niet onder de zak liggen,
anders kan de ophaler de zak niet optillen. Leg deze na het vullen bovenop de zak (zie
instructies verder).
Zolang je passanten niet hindert bij het aanbieden van de zak, kan je de zak op
dezelfde plaats als je ander huis-aan-huis afval aanbieden. Voor uitzonderingen dient
er een aanvraag ingediend te worden bij de gemeente (inname openbaar domein).
Zo ga je verdere verspreiding van de asbestvezels tegen. Jezelf eerst bevochtigen mag
zeker ook.

Nog meer vraag & antwoord via www.miwa.be/asbest

www.miwa.be/asbest
MIWA cvba is de opdrachthoudende vereniging voor de regio Midden-Waasland (Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas,
Stekene, Temse en Waasmunster)

Hoe bied je de asbestplaatzak correct aan?
1. Veiligheid eerst

zie ook www.miwa.be/asbest
2. Leg de zak helemaal
3. Let erop dat alle linten
open
vanonder de zak gehaald zijn

4. Vul de zak (platen,
beschermende kleding en masker)
Schik de platen meteen
correct!
- Vul de hoeken van de zak goed
op.
- Leg de platen geschrankt
wanneer je kleinere platen hebt.
- Leg de holle kanten van de plaat
aan één zijde, de bolle kanten aan
de andere zijde.
- Overschrijd de max. laadhoogte
(zie rode indicaties binnenin) niet!
Doe je dit niet, dan zal je de zak
niet maximaal kunnen vullen.

5. Leg de binnenflap
toe

6. Knoop de horizontale
knooplinten toe (blauw)

9. Sluit de rits

10. Leg alle linten bovenop
de zak

7. Knoop de verticale
knooplinten toe (groen)

8. Leg de buitenflap toe

Waar vind ik het volgnummer?

Dit nummer geef je door
wanneer je je ophaaldag
reserveert. Dit staat gedrukt
op een flap aan de
buitenkant van de zak.

Opgelet:
breek of
bewerk de
golfplaten niet!

www.miwa.be/asbest
MIWA cvba is de opdrachthoudende vereniging voor de regio Midden-Waasland (Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas,
Stekene, Temse en Waasmunster)

