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Wat verandert er voor jou? Niet zo gek veel. 

Wel wordt de afvalverwerking in jouw regio 

eenvoudiger, e�  ciënter en duurzamer.  

Kijk op www.intradura.be/3nieuwezakken 
hoe het afvalbeleid in jouw regio zo in 

één klap klaar is voor de toekomst. 

VANAF 2021 SORTEER 
JE ECHT OP JOUW MAAT
De nieuwe uniforme restafval- en gft-zakken 

worden verkrijgbaar in 3 formaten: 60L, 30L 
en 15L. Je kiest ze dus helemaal op maat van jouw 

levensstijl. De pmd-zak behoudt zijn formaat.

Alle goeie dingen komen per drie! Ook de nieuwe 

kleuren die binnenkort in jouw straatbeeld verschijnen. 

Vanaf 2021 kan je een nieuwe restafvalzak, een nieuwe 

gft-zak en een uitgebreide pmd-zak buiten zetten. 

Drie nieuwe afvalzakken,
één duurzame toekomst

OVERAL BESCHIKBAAR
In elk van de 17 deelnemende steden en gemeenten zal je 

de afvalzakken kunnen aanscha� en. Op weg naar het werk, 

naar de crèche, school of sportclub … Je vindt ze dus niet 

alleen in jouw vertrouwde winkel, maar ook in de verkooppunten 

in de buurgemeenten. 

OVERGANG
Van januari tot eind juni 2021 kan je zowel oude als nieuwe 

afvalzakken buiten zetten. Een grote voorraad bestaande 

afvalzakken inslaan heeft weinig zin, want je kan 

ze maar tot eind juni 2021 aanbieden. 

Heb je toch een te grote voorraad, informeer dan 

tijdig bij buren, familie, vrienden … wie zakken 

wil overnemen.

MEER INFO?
www.intradura.be/3nieuwezakken 
Of contacteer de milieudienst van jouw gemeente of Intradura (T 02 334 17 40).

MINDER (REST)AFVAL KÀN
Eén regio, één prijs. Intradura sprak 
voor de restafval- en gft-zakken een 
gemeenschappelijk tarief af met alle 
lokale besturen. De prijs van de pmd-
zakken verandert niet.

Je hebt er alle baat bij om bewust te 
sorteren, voor het milieu én je portemon-
nee. Vandaag hoort meer dan de helft van 
het afval in de restafvalzak daar eigenlijk 
niet in thuis, met gft en plastics op kop. 
Bekijk de handige tips op www.intradura.
be, in de halfjaarlijkse ID Krant en op de 
Facebookpagina van Intradura. 

Je zal verbaasd zijn hoe snel de afvalberg 
slinkt door eenvoudige stappen als juist 
sorteren, creatief spullen hergebruiken 
of thuiscomposteren.

Uniforme restafvalzakken beschikbaar

Uniforme pmd-zakken beschikbaar

Uniforme gft-zakken beschikbaar

*  Heeft geen gft-ophaling aan huis

Handige fl appen
om je zak dicht 
te knopen

Duidelijke 
pictogrammen 
die bv. ook in je 
afvalkalender 
terugkomen.
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De restafval- 
en de pmd-zak 

zullen vanaf 
2021 uit 80% 
gerecycleerd 

plastic bestaan.

De bonte kleurenwaaier van afvalzakken in de regio wordt vervangen 
door een zwarte restafvalzak en een lichtgroene gft-zak.
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15L:  0,25 euro

60L:  2 euro 
30L:  1 euro
15L:  0,5 euro1 
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Denis
Zone de texte 
TROIS NOUVEAUX SACS,UN AVENIR DURABLE

Denis
Zone de texte 
Toutes les bonnes choses arrivent par trois. C'en est de même pour les nouvelle couleurs qui apparaîtront dans votre rue.A partir de 2021, vous pourrez mettre à la rue de nouveaux sacs pour les déchets ménagers,  "GFT" et "PMD"

Denis
Zone de texte 
Qu'est-ce qui change pour vous ? Pas grand chose.Le ramassage des déchets dans votre région devientplus simple, plus efficace et durable

Denis
Zone de texte 
A PARTIR DE 2021, VOUS TRIEZ A VOTRE MESURE

Denis
Zone de texte 
Les nouveaux sacs Déchets et GFT uniformisés sont disponibles en trois formats :60, 30 et 15 litres

Denis
Zone de texte 
Visitez www.intradura.be/3nieuwezakken pour connaître la politique de gestion des déchets dans votre région
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Wat verandert er voor jou? Niet zo gek veel. 

Wel wordt de afvalverwerking in jouw regio 

eenvoudiger, e�  ciënter en duurzamer.  

Kijk op www.intradura.be/3nieuwezakken 
hoe het afvalbeleid in jouw regio zo in 

één klap klaar is voor de toekomst. 

VANAF 2021 SORTEER 
JE ECHT OP JOUW MAAT
De nieuwe uniforme restafval- en gft-zakken 

worden verkrijgbaar in 3 formaten: 60L, 30L 
en 15L. Je kiest ze dus helemaal op maat van jouw 

levensstijl. De pmd-zak behoudt zijn formaat.

Alle goeie dingen komen per drie! Ook de nieuwe 

kleuren die binnenkort in jouw straatbeeld verschijnen. 

Vanaf 2021 kan je een nieuwe restafvalzak, een nieuwe 

gft-zak en een uitgebreide pmd-zak buiten zetten. 

Drie nieuwe afvalzakken,
één duurzame toekomst

OVERAL BESCHIKBAAR
In elk van de 17 deelnemende steden en gemeenten zal je 

de afvalzakken kunnen aanscha� en. Op weg naar het werk, 

naar de crèche, school of sportclub … Je vindt ze dus niet 

alleen in jouw vertrouwde winkel, maar ook in de verkooppunten 

in de buurgemeenten. 

OVERGANG
Van januari tot eind juni 2021 kan je zowel oude als nieuwe 

afvalzakken buiten zetten. Een grote voorraad bestaande 

afvalzakken inslaan heeft weinig zin, want je kan 

ze maar tot eind juni 2021 aanbieden. 

Heb je toch een te grote voorraad, informeer dan 

tijdig bij buren, familie, vrienden … wie zakken 

wil overnemen.

MEER INFO?
www.intradura.be/3nieuwezakken 
Of contacteer de milieudienst van jouw gemeente of Intradura (T 02 334 17 40).

MINDER (REST)AFVAL KÀN
Eén regio, één prijs. Intradura sprak 
voor de restafval- en gft-zakken een 
gemeenschappelijk tarief af met alle 
lokale besturen. De prijs van de pmd-
zakken verandert niet.

Je hebt er alle baat bij om bewust te 
sorteren, voor het milieu én je portemon-
nee. Vandaag hoort meer dan de helft van 
het afval in de restafvalzak daar eigenlijk 
niet in thuis, met gft en plastics op kop. 
Bekijk de handige tips op www.intradura.
be, in de halfjaarlijkse ID Krant en op de 
Facebookpagina van Intradura. 

Je zal verbaasd zijn hoe snel de afvalberg 
slinkt door eenvoudige stappen als juist 
sorteren, creatief spullen hergebruiken 
of thuiscomposteren.

Uniforme restafvalzakken beschikbaar

Uniforme pmd-zakken beschikbaar

Uniforme gft-zakken beschikbaar

*  Heeft geen gft-ophaling aan huis

Handige fl appen
om je zak dicht 
te knopen

Duidelijke 
pictogrammen 
die bv. ook in je 
afvalkalender 
terugkomen.
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De restafval- 
en de pmd-zak 

zullen vanaf 
2021 uit 80% 
gerecycleerd 

plastic bestaan.

De bonte kleurenwaaier van afvalzakken in de regio wordt vervangen 
door een zwarte restafvalzak en een lichtgroene gft-zak.
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Denis
Zone de texte 
DISPONIBLE PARTOUTDans chacune des 17 communes participantes, vous pouvez acheter les sacs poubelles. Sur le chemin du travail,à la crèche, à l'école ou au club de sport… Vous ne les trouverez donc pas uniquement dans votre magasin de confiance, mais aussi dans les points de ventes des communes voisines.

Denis
Zone de texte 
TRANSITIONDe janvier à fin juin 2021, vous pouvez présenter à la collecte des anciens et des nouveaux sacs à déchets. Il est inutile de stocker les anciens sacs à déchets, car vous ne pourrez plus les présenter que jusqu'à fin juin 2021. Si vous avez encore un stock trop important, essayez de vous arranger à temps avec les voisins, la famille, les amis ... 

Denis
Zone de texte 
- Sacs de déchets résiduels uniformes disponibles-Sacs PMD uniformes disponibles- Sacs de déchets organiques uniformes disponibles- Cette commune ne dispose pas de collecte des déchets organiques de porte à porte.

Denis
Zone de texte 
Les couleurs des sacs à déchets change :- Le sac de déchets résiduels devient noir- le sac de déchets organiques (GFT) devient vert clair.

Denis
Zone de texte 
Pour les sacs de déchets résiduels et organiques letarif est commun à toutes les communes participantes. Le prix des sacs PMD ne change pas.

Denis
Zone de texte 
PLUS D'INFORMATIONS :www.intradura.be/3nieuwezakken

Denis
Zone de texte 

Denis
Zone de texte 
PRIX :




