
 

Geachte heer, mevrouw, 

Wij sturen u deze brief in reactie op problemen in het afvalbeheer binnen uw 

mede-eigendom. We herinneren u eraan dat, sinds 1 januari 2010, het sorteren 

van afval verplicht is. Boetes voor overtreding van deze verplichtingen kunnen 

door Net Brussel worden opgelegd. In geval van identificatie, worden deze 

boetes direct op de verantwoordelijke personen bijgeschreven. 

Bij gebreke daarvan, worden deze boetes op de mede-eigendom bijgeschreven.  

Wij vragen dan ook alle de bewoners extra voorzichtig te zijn met het 

sorteren van afval. 

Behalve het basis sorteren die in de bijlagen uitvoerig beschreven is, 

herinneren we u eraan een aantal eigenaardigheden. 

 

Grofvuil en bouwafval 

Elke bewoner heeft recht op een gratis ophaling van 2m
3
 grofvuil om de zes 

maanden. Om dit te doen, moet gewoon een afspraak worden gemaakt door te 

bellen naar de gratis hulplijn : 0800 981 81. Vaak storten gewoon de bewoners 

hun grofvuil discreet in de gemeenschappelijke delen. We worden dan 

gedwongen om een ophalingsbedrijf te gebruiken, wat erg duur is voor het 

mede-eigendom. Deze kosten komen terecht in de lasten van iedereen. 

Het gebruik van de vrije inzameling is essentieel voor alles 

Glas 

In de meeste gebouwen is het noodzakelijk om naar de dichtsbijzijndeglasbol te 

gaan : het wit glas in de witte Glasbol en het gekleurd glas in de gekleurde 

Glasbol. Dit is niet van toepassing op gebouwen die hun eigen glasbollen 

hebben. In ieder geval, vergeet niet om de doppen en deksels van potten te 

verwijderen. 

 



 

 

Frituurolie en lampen 

De frituurolie kan nooit in de gootsteen of de WC gegoten worden. Dit is een 

van de meest voorkomende oorzaak van verstopping en terugvloeien van 

water. Het kan niet in de vuilniszak gestopt worden. Afgekoelde frituurolie 

moet in een container overgegoten worden. Containers van oliën, net als de 

lampen, kunnen in gemeentelijke Groene Plekjes, gewestelijke containerparken 

of PROXY CHIMIK (voertuigen van Net Brussel) gedeponeerd worden.  

 

Adressen zijn beschikbaar op de website van Net Brussel: www.netbrussel.be 

of gratis per telefoon: 0800 981 81. 

 

Batterijen en zaklampen 

Deze moeten in een BEBAT inzamelpunt gedeponeerd worden. De meeste 

supermarkten zijn ook BEBAT inzamelpunten. 

Geneesmiddelen 

Vervallen geneesmiddelen moeten bij uw apotheek ingediend worden. 

 

Wij vertrouwen op de medewerking van iedereen. Met vriendelijke groet, 

 

Pôle Concept team 

 


