GFT-STICKER 2018 + BEDELING TEGOED AAN BORDEAUX HUISVUILZAKKEN
Inwoners, gedomicilieerd op 01.01.2018 in Borgloon hebben recht op een aantal
tegoedzakken.
De toekenning gebeurt, volgens de bepalingen van Limburg.net, als volgt :
- gezin van 1 persoon :
2 rollen kleine bordeaux zakken
- gezin van 2 personen :
2 rollen grote bordeaux zakken
- gezin van 3 personen :
2 rollen grote bordeaux zakken en 1 rol kleine bordeaux
zakken
- gezin van 4 personen en meer: 3 rollen grote bordeaux zakken
Grote zak = 44 L
Kleine zak = 22 L
De registratie gebeurt d.m.v. van je identiteitskaart.
Vanaf 12 februari 2018 kan je terecht op het Administratief Centrum, dienst Afval, Speelhof
10 te Borgloon - tel 012 67 36 19, tijdens de openingsuren.
Tegelijk met afhalen van de zakken kan je ook je GFT-sticker kopen van € 40,00 voor de
grote container en € 15,00 voor de kleine container en dit tegen contante betaling (cash) of
met Bancontact.
Tegoedzakken en GFT-stickers meenemen voor buren, kennissen of familie is ook mogelijk,
mits je een identiteitskaart van hen meebrengt.
Indien je van oordeel bent dat een kleine GFT-container volstaat, dan kan je je grote
container omwisselen voor een kleine container bij de technische dienst, Ervaert 1b te
Borgloon.
Containers die niet gebruikt worden omwille van thuiscompostering, leegstaande woningen,
worden liefst terug binnengebracht bij de technische dienst.
Je kan je tegoed huisvuilzakken ook afhalen en je sticker kopen bij volgende handelaars :
- Tuincentrum Schoubben,
Stationsstraat 38A, Borgloon
- Clerinx-Adons nv
Tongersestraat 10, Borgloon
- Voeding Slegers,
Tongersesteenweg 375, Haren-Bommershoven
- Voeding Neven,
Hoepertingenstraat 10, Hoepertingen
- Proxy Delhaize Hoepertingen,
Sint-Truidersteenweg 360, Hoepertingen
- Spar Borgloon,
Graethempoort 50, Borgloon
- Carrefour Borgloon
Sittardstraat 10, Borgloon
Gelet op de uniformiteit bij Limburg.net zijn zowel de bordeaux huisvuilzakken als de GFTstickers hetzelfde voor alle gemeenten zodat het mogelijk is om zowel jouw tegoed zakken
als jouw GFT-sticker in een andere gemeente te bekomen.
Opgelet! De GFT-sticker 2018 is verplicht vanaf de eerste ophaling van april 2018.

