Wat te doen bij aanvoer van afval?
U rijdt Imog binnen en plaatst zich op de weegbrug.
Volg de instructies op het touchscreen:

Help

Brandbaar afval
Groenafval
Houtafval
Bouw- en sloopafval
Papier en karton
Landbouwfolies
Vlak glas
Inwoner van Kuurne

Kiezen

Neem uw ticket
en rijd verder
naar ingang.

Annuleren

Keuze afvalsoort:
Staat uw afvalsoort niet vermeld of wenst u iets aan te kopen:
druk Andere
Heeft u meedere afvalsoorten bij, kies dan de afvalsoort die u het
eerst zal lossen.
Bent u inwoner van Kuurne: duidt uw gemeente aan
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U verlaat de weegbrug en vervolgt uw weg via de slagboom (ticket
invoeren en terugnemen) naar het hoger gelegen containerpark.
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Hebt u op het touchscreen aan de weegbrug ‘Andere’ gedrukt of bent
u een inwoner van Kuurne, meldt u dan eerst aan bij de parkwachter.
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Weegbrug UIT
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Overslagstation
Imog Harelbeke
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Receptie

Beh. hout

Glas
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KGA
Schroot
Te storten
Asbest
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Isomo
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Bouwafval
Zacht groen

Sam. hout

U lost uw afval in de juiste container.
Begeef u naar de weegbrug en steek uw kartonnen ticket in de lezer
om uit te wegen.

Stortbunker 2
restafval

Onbeh. hout

Hebt u op het touchscreen aan de weegbrug gekozen voor een
bepaalde afvalsoort, dan hoeft u zich niet aan te melden. De
parkwachter ziet er op toe dat u het afval in de juiste container
deponeert
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Karton

Andere

Archiefvernietiging

Weegbrug UIT

Afval/compost

BloemAuto Witgoed
potjes banden

Welkom.
Voer uw badge in of
druk op de knop om
ticket aan te vragen.

PMD

Vlak Glas

1

imo

Begeef u naar de betaalautomaat en steek uw kartonnen ticket in de
lezer. Aan de hand van de informatie op de kaart wordt het te betalen
tarief bepaald. Opgelet: Heeft u meerdere afvalsoorten mee, dan wordt
het duurste tarief aangerekend. Tussenwegen is ook mogelijk. Meldt u
hiervoor bij de parkwachter. Betalen kan met proton, bancontact of
cash (*). U ontvangt een betaalbewijs met details over de weging.
Neem ook uw ticket terug want u heeft het nodig om buiten te rijden.

Stortbunker 1
restafval
Dode
dieren

1

betaalautomaat
Weegbrug IN

* Wenst u toch facturatie achteraf, dan wordt er €10 administratiekosten aangerekend.
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Na het betalen kan u met uw kartonnen ticket de slagboom openen
om de site te verlaten.

Kortrijksesteenweg

PMD

Afvalsoorten gratis aan te bieden

Hout

Te betalen afvalsoorten

Extra voordeel voor klanten van de Imog verbrandingsinstallatie:

Afvalsoorten gratis aan te voeren
- PMD
- Glazen flessen en flacons
- AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten)
- Het milieustraatje
LDPE-folies, isomo, bloempotjes, bloempottrays, vlak glas, PVC
- TL-lampen, rookmelders, motorolie
- Schroot

Heeft u een frequente aanvoer van brandbaar afval? Wordt dan klant
van de Imog verbrandingsinstallatie. Vraag uw persoonlijke badge aan
en geniet van de voordelen:
Persoonlijke badge
Met uw eigen badge ben je makkelijk en snel je afval kwijt. Zo win je
niet alleen tijd (niet meer registreren); je kan ook makkelijk buiten de
normale openingstijden van onze burelen uw afval komen lossen.
ma - vrij: 7u-19u
za:
8u-12u
€ 6,20 waarborg (excl. btw)

Betalende afvalsoorten

Prijs per kg

Bouw- en sloopafval
Papier & karton
Houtafval
Zacht groen
Boomwortels
Brandbaar afval
Te Storten
Multistroom

€ 0,02 /kg
€ 0,02 /kg
€ 0,07 /kg
€ 0,07 /kg
€ 0,20 /kg
€ 0,20 /kg
€ 0,20 /kg
€ 0,20 /kg

€2
€2
€2
€2
€2
€2
€2
€2

Asbestcement

€ 0,242 /kg

€2

Imog Harelbeke
Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke

Openingsuren
Ma - Vrij: 7-19u
Za:
8-12u

Min. bedrag

U hoeft niet meer cash te betalen
Bij eenmalige aanvoer van afval dient het verschuldigde bedrag steeds
cash te worden vereffend. Maak het uzelf gemakkelijk en zorg ervoor
dat u uw mensen niet meer met geld op pad moet sturen. De factuur
bezorgt u bovendien een gedetailleerd overzicht van de aangebrachte
hoeveelheden en kosten.
Speciale zakken voor diverse afvalsoorten verkrijgbaar
De inzamelzakken zijn te verkrijgen bij de parkwachter. In de vaste prijs
zijn alle kosten voor de zak zelf, de verhandeling, vervoer en verwerking
inbegrepen. Bij het afleveren moet er dan verder niets meer worden
geregeld en verloopt de afgifte praktisch en snel.
Zakken

Prijs (incl. btw)

Isomo (EPS)

€ 11,70 /zak van 2,5m³

Archiefvernietiging

€ 156,15 /ton + € 1 waarborg per zak

LDPE-folies

€ 3,03 /zak van 200L

Bloempotjes

€ 3,03 /zak van 200L

