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Huis-aan-huisinzameling van papier en karton
Met de papier- en kartonophaling mag u het volgende meegeven:
papieren en kartonnen verpakkingen,
tijdschriften,
kranten,
kartonnen dozen,
postkaarten.
Papier en karton wordt ook ingezameld op het recyclagepark: oud papier en karton zoals papieren zakken, kartonnen dozen,
kranten, tijdschriften, folders, boeken, schrijf- en printpapier. Bekijk de sorteerregels voor papier en karton.
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Procedure
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Voorwaarden
Papier en karton wordt in Kortenberg sinds maart 2021 nog uitsluitend in een gele container opgehaald. Deze container mag ten
vroegste om 20 uur de dag voor ophaaldag buitengezet worden of de ochtend van de ophaling voor 7 uur (in de zomermaanden
voor 6 uur).

Procedure
Papier en karton wordt in de gele container huis aan huis ingezameld op de data zoals vastgelegd op de gemeentelijke
afvalkalender van EcoWerf. Zet dit duidelijk zichtbaar buiten de dag van de ophaling voor 7 uur (in de zomermaanden voor 6 uur) of
de avond ervoor na 20 uur.

Bedrag
De huur van de gele container bedraagt 0,84 euro per maand. Er wordt geen aanbiedings- of gewichtskost aangerekend.

Regelgeving
EcoWerf neemt papier en karton niet mee dat naast de gele container staat. Ook overvolle containers met open deksel worden niet
geledigd. Met pakketten papier of kartonnen dozen kan u nog steeds gratis terecht op het recyclagepark.

Contactinformatie
Dienst Omgeving - uitsluitend op afspraak
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
omgeving@kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag open van 09 u. tot 12 u.
Morgen open van 09 u. tot 12 u.
Alle openingsuren

Recyclagepark

Recyclagepark Kortenberg
Noodbosweg 100
3070 Kortenberg
T 0800 97 0 97
http://www.ecowerf.be/

Openingsuren
Vandaag open van 12.30 u. tot 19.30 u.
Morgen open van 09 u. tot 16 u.
Alle openingsuren
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