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Laat asbestmateriaal aan huis ophalen – vanaf 1 november

Ben je inwoner van de gemeente Londerzeel? Dan kan je, als particulier, vanaf
1 november 2018 ook asbestcement golfplaten aan huis laten ophalen door Incovo,
de afvalintercommunale van de gemeente Londerzeel. Enkel asbestmateriaal dat
verzameld werd in de asbestplaatzak, wordt opgehaald. De asbestplaatzakken
(3,10 m lang x 1,10 m breed x 0,3 meter hoog) zijn beschikbaar in het
recyclagepark. De prijs van de zak bedraagt 30 euro.
Hoe werkt het?
1. Download het formulier ‘Aanmeldingsformulier: ophaling asbesthoudende
golfplaten’ via www.incovo.be/asbest en vul dit formulier verplicht in. Je kan
dit formulier ook verkrijgen aan het onthaal van het Administratief Centrum in
Londerzeel, Brusselsestraat 25.
2. Ga met het ingevulde aanmeldingsformulier naar het recyclagepark in
Londerzeel voor:
o de aankoop van een asbestplaatzak
o een handleiding huis-aan-huisinzameling asbesthoudende golfplaten
(ook te downloaden via www.incovo.be/asbest)
o wegwerpbeschermingsmiddelen: overall, handschoenen, FFP3mondmasker
3. Verwijder de golfplaten
4. Vul de asbestplaatzak volgens de instructies
5. Vraag de ophaling aan via:
o www.incovo.be/asbest
o de ophaling gebeurt op woensdag, ten vroegste 9 dagen na de
aankoop van de zak op het recyclagepark
6. Zet op de afgesproken ophalingsdag de gevulde zak aan de straatkant.
Opgelet: eens de zak gevuld is, kan je deze door het gewicht niet meer
verplaatsen. Het is dus zeker aan te raden om de zak pas te vullen op de
afgesproken ophalingsdag.
Prijs
De kostprijs bedraagt 30 euro per zak (inbegrepen zijn de asbestplaatzak, de
wegwerpbeschermingsmiddelen en de ophaling).
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Voorwaarden
• Je bent particulier
• Je mag alleen asbesthoudende golfplaten aanbieden (geen leien of andere
asbesttoepassingen)
• Maximaal 50 m2 (ongeveer 20 platen, ongeveer 500 tot 600 kg)
• Alleen correct gevulde en gesloten asbestplaatzakken worden meegenomen. Vul
de zak maximaal tot aan de vullijn, anders zal de rits niet meer sluiten.
• Maximum 2 asbestplaatzakken per adres

Meer info: info@incovo.be – 02 255 94 70 of milieu@londerzeel.be – 052 39 92 65
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