
Beste inwoner

Jouw gemeente heeft reeds een hele weg afgelegd om de afvalberg te verkleinen. Mede dankzij 
jouw inspanningen wordt momenteel 75% van het huishoudelijk afval gerecycleerd. De huidige 
afvalfactuur houdt echter geen rekening met inwoners die hun huishouden milieubewust 
organiseren. Door slim aan te kopen en goed te sorteren, beperk je de hoeveelheid afval en kan 
je dus ook geld uitsparen. 

Met de invoering van DifTar, een systeem dat gedifferentieerde tarifering mogelijk maakt, betaal 
je binnenkort concreet voor de hoeveelheid afval die je aanbiedt.  Het is dus in jouw voordeel 
om zo weinig mogelijk afval te produceren en zo veel mogelijk te hergebruiken en correct te 
sorteren. Een grote hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval kan je alvast vermijden door zelf te 
composteren en de principes van het kringlooptuinieren toe te passen. 

Deze brochure zet je alvast op de goede weg. Zit je na het lezen nog met vragen? Geen nood. 
EcoWerf is telefonisch bereikbaar via het gratis groene nummer 0800/97 0 97.

Het DifTar-project start op 19 februari 2016. De inzameling van huisvuil en gft gebeurt vanaf 
dan in grijze en groene containers met chip. Na bedeling van de containers ontvang je een eerste 
betalingsuitnodiging (zie p3). De afrekening van je afval verloopt daarna volledig automatisch.

Enkele belangrijke data op een rijtje:
• Op 5 februari 2016 vindt de laatste inzameling plaats van huisvuil met huisvuilstickers.

Tot dan kan je de groene huisvuilstickers gebruiken.
• Op 12 februari 2016 vindt de laatste gft-inzameling plaats met de jaarlijkse gft-sticker 2015. 

Nadien worden enkel nog gft-containers geledigd die een chip bevatten.
• Vanaf 19 februari 2016 wordt huisvuil en gft enkel 

nog via de containers met gegevens-chip opgehaald. 
• Tot 31 december 2016 kan je je resterende 

huisvuilstickers inruilen in het gemeentehuis. Het 
tegoed wordt op je DifTar-rekening gestort. 

Voor de inzameling van pmd (in de blauwe pmd-zak 
met logo van EcoWerf) en papier en karton (in een 
kartonnen doos of samengebonden met natuurtouw) 
verandert er niets.

EcoWerf rekent alvast op jouw medewerking voor een 
vlotte overgang naar het nieuwe systeem!

Met vriendelijke groeten

EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant

Wens je bijkomende info over DifTar, bel gratis de groene lijn: 0800/97 0 97

Wat hoort er in de 
groene gft-container?

Wat hoort er in de 
grijze huisvuilcontainer?

Alle afval afkomstig van het huishouden dat in de 
container past en niet selectief ingezameld wordt:

 � vervuilde, gemengde of moeilijk te 
recycleren verpakkingen (yoghurtpotjes, 
botervlootjes, aluminiumfolie, karton met 
plastic laagje, plastic zakjes, schaaltjes in 
piepschuim ...)

 � - vervuild papier en karton (ook 
behangpapier, foto’s, kalkpapier ...)

 � mosselschelpen, beenderen,
schaaldieren ...

 � cd-roms, diskettes, videocassettes, lp’s ...
 � wegwerpluiers
 � ...

Geen afval produceren is niet mogelijk, maar een groot deel kan je toch vermijden.
Enkele praktische en eenvoudige tips om afval te voorkomen:

Huisvuil 
 � Koop herbruikbare producten (katoenen zakdoeken, herbruikbare luiers, linnen 

boodschappentas …) i.p.v. wegwerpproducten.
 � Kies zoveel mogelijk voor onverpakte groenten, fruit … Als een product niet onverpakt 

te koop is, kies dan voor een enkelvoudige verpakking (karton, metaal, glas): die kan je 
makkelijk sorteren!

 � Geef de voorkeur aan grootverpakkingen i.p.v. individueel verpakte porties.
 � Sorteer je afval (pmd, kga, papier en karton, glas …) zo goed mogelijk.

Gft 
 � Composteer zelf keuken- en tuinafval! Vragen hierover: contacteer een compostmeester 

(via de gemeentelijke milieudienst) of vraag een brochure aan over thuiscomposteren.
 � Versnipper zelf snoeihout en gebruik de houtsnippers als mulchlaag tussen de planten, 

maak er tuinpaadjes mee of gebruik ze als structuurmateriaal in het compostvat.
 � Een afvalarme tuin (stuk bloemenweide of bodembedekkers i.p.v. een heel groot gazon, 

de juiste plant op de juiste plaats, het respecteren van plantafstanden, traaggroeiend 
gras, mulchmaaier …) bespaart je niet alleen heel wat werk maar ook een pak tuinafval.

De Kringwinkel 
 � Herbruikbare goederen (nog in goede staat) kan je gratis naar

De Kringwinkel brengen of laten ophalen. Raadpleeg de
afvalkalender voor een Kringwinkel in jouw buurt.

 � loof, schillen en resten van 
groenten en fruit (ook van 
citrusvruchten)

 � plantaardige etensresten (geen 
vlees- of visresten)

 � notendoppen 
 � papieren theezakjes en 

papieren kof� e� lters
 � snijbloemen en planten
 � gras, stro, bladeren en onkruid 

(zonder grond)
 � klein snoeiafval (twijgjes, 

versnipperde takken, 
haagscheersel)

 � keukenrolpapier
 � zaagsel

Hoe zorg je voor minder afval?
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Hoe gaat EcoWerf te werk?

De afvalcontainers
Huisvuil

Binnen het DifTar-project heb je een grijze container nodig 
voor de inzameling van huisvuil. Je kan kiezen uit een 
container van 40, 120 of 240 liter. 

Groente-, fruit- en tuinafval

Heb je al een groene container voor de inzameling van 
gft, dan kan je deze behouden of eventueel wisselen 
naar een kleiner of groter volume. Als je wil overgaan tot 

thuiscomposteren dan kan EcoWerf de container terugnemen. Beschik je nog niet over 
een gft-container? Bestel een volume naar keuze bij EcoWerf.

Alle containers krijgen een barcodesticker, voorzien van jouw adres, een sticker met 
de sorteerregels én een elektronische chip. In deze chip worden jouw adresgegevens 
opgeslagen. Let er wel op dat je het maximum toegelaten gewicht niet overschrijdt. Een 
40 liter container mag maximum 15 kg afval bevatten, voor een 120 litercontainer is dit 
maximaal 50 kg afval en voor een 240 litercontainer maximaal 80 kg afval.

De mogelijkheid bestaat om een slot te laten plaatsen op de container (kostprijs: 25 
euro).

De DifTar-ophaalwagen
De ophaalwagens van EcoWerf zijn uitgerust met een 
weeginstallatie. Tijdens de opwaartse beweging van 
de container wordt deze automatisch gewogen. Na 
lediging volgt een tweede automatische weging. Het 
verschil tussen deze twee wegingen is het gewicht dat 
aangerekend wordt. De kilo’s aangeboden huisvuil en gft 
bepalen dus jouw afvalrekening. Afval dat eventueel in 
de container is blijven hangen, wordt niet aangerekend.

De inzameling
De grijze huisvuilcontainer en/of de groene 
gft-container zet je op de inzameldag vóór 
07.00 uur ’s morgens of de avond voordien 
na 22.00 uur duidelijk zichtbaar tegen de 
straatkant. De data waarop afvalinzamelingen 
plaatsvinden in jouw gemeente, kan je 
terugvinden op de afvalkalender, op
www.huldenberg.be of op www.ecowerf.be.

Mis geen enkele inzameling: download de gratis app ‘Recycle!’  
op de website van EcoWerf.

Na levering of activatie van de container(s) ontvang je een betalingsuitnodiging om een 
voorschot te betalen. Dit voorschot is afhankelijk van het type container en bedraagt 
50 euro voor een 40 of 120 litercontainer (of een combinatie) en 100 euro voor een 
container van 240 liter.

Telkens je de container(s) aanbiedt, wordt een bedrag van het voorschot afgetrokken. Dit 
bedrag is de som van de aanbiedingsprijs en de prijs per kilo afval die je aanbiedt. Ook 
wordt een maandelijkse huurprijs, afhankelijk van het type container, afgetrokken van dit 
voorschot. Wanneer je voorschot minder dan 10 euro bedraagt, ontvang je een nieuwe 
betalingsuitnodiging. Je ontvangt dan ook een overzicht van de afgelopen inzamelingen.    

Tarieven voor huisvuil Tarieven voor gft

Container
Aanbiedingsprijs
(per aanbieding)

Prijs
(per kg)

Huur
(per maand)

Aanbiedingsprijs
(per aanbieding)

Prijs
(per kg)

Huur
(per maand)

40 liter € 0,50 € 0,25 € 0,84 € 0,00 € 0,18 € 0,84

120 liter € 0,50 € 0,25 € 0,84 € 0,00 € 0,18 € 0,84

240 liter € 1,00 € 0,25 € 1,66 € 0,00 € 0,18 € 1,66

Niet-particulieren (kmo’s) kunnen ook instappen in het DifTar-project, mits betaling van 
een hoger huurtarief. De 40 litercontainer is niet verkrijgbaar voor niet-particulieren. Meer 
info: 0800/97 0 97.

Registreer je gratis op www.mijnecowerf.be, het digitale DifTar-loket van EcoWerf voor al 
je DifTar-vragen en online rekening.

Raadpleeg via ‘Mijn EcoWerf’:

 � een overzicht van je containers en afvalinzamelingen
 � het saldo van je DifTar-rekening en een overzicht van de verrichtingen
 � je betalingsuitnodigingen
 � statistieken van de afvalinzameling
 � je afvalleveringen op het DifTar-containerpark
 � ...

Hou je contactgegevens up-to-date via ‘Mijn EcoWerf’ en ontvang info 
over elke wijziging van de afvalinzameling in jouw straat.

Registratie op www.mijnecowerf.be gebeurt met de eID van de referentie-persoon* of 
met een zelf gekozen gebruikersnaam. Hou ook je klantnummer bij de hand. Dit vind je 
op de betalingsuitnodiging of kan je opvragen bij EcoWerf.

* de persoon waaraan de bijgevoegde brief gericht is

Wat kost dit nu?

Volg je afvalrekening online op!

www.mijnecowerf.be

Wens je bijkomende info over DifTar, bel gratis de groene lijn: 0800/97 0 97


