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Waar kan ik
mijn zakken aankopen?

SintMartensLatem

op het recyclagepark
1. Parkwachter duidt aan op de PDA, waardoor € 30
aangerekend wordt (er wordt gevraagd het saldo onmiddellijk aan te zuiveren).
2. Parkwachter vraagt welk type platenzak en hoeveel veiligheidskits nodig zijn.
3. Parkwachter overhandigt asbestkit.
voorafbestelling in het gemeentehuis
1. Aanvrager betaalt onmiddellijk via bancontact of cash.
2. Onthaalmedewerker overhandigt betalingsbewijs aan aanvrager.
3. Aanvrager overhandigt het betalingsbewijs aan de parkwachter.
4. Parkwachter vraagt welk type platenzakken en hoeveel veiligheidskits nodig zijn.
5. Parkwachter overhandigt asbestkit.
voorafbestelling via overschrijving
1. Aanvrager betaalt vooraf via overschrijving; rekeningnummer:  BE84 0910 1757 9459; BIC: GKCCBEBB; mededeling:
uw adres.
2. Aanvrager overhandigt betalingsbewijs  aan parkwachter.
3. Parkwachter vraagt welk type platenzak en hoeveel veiligheidskits nodig zijn.
4. Parkwachter overhandigt asbestkit.
De kleine asbestzakken worden gratis meegegeven op het recyclagepark. 1 zak per bezoeker per bezoek.

Hoeveel zakken kan ik aankopen
en wat kost mij dat?
Een asbestkit kost € 30 en bestaat uit een platenzak en PBM.
Asbestkits kunnen worden afgehaald op het recyclagepark.
Per adres kunnen 2 asbestkits aangekocht worden, waarbij in
totaal maximaal 2 veiligheidskits worden voorzien.

Hoe vraag ik
‘inname openbaar domein’ aan?
Via de website van de gemeente www.sint-martens-latem.be,
Dienstverlening, Mobiliteit en openbare werken, Aanvragen en
melden, Signalisatievergunning - inname openbaar domein.

Ophaalkalender 2020 voor
asbestplatenzakken en/of-bigbags
in Sint-Martens-Latem:
Week 9 (24/02-28/02), week 13 (23/03-27/03),
week 18 (27/04-30/04), week 22 (25/05-29/05),
week 26 (22/06-26/06), week 31 (27/07-31/07),
week 35 (24/08-28/08), week 39 (21/09-25/09),
week 44 (26/10-29/10), week 48 (23/11-27/11).

Let op!
De aanvragen voor ophaling moeten
ten laatste ingediend worden bij IVM
de donderdag voor de ophaalweek
via de website www.ivmmilieubeheer.be.

Vragen?

09 218 90 17
In samenwerking met:

asbest@ivmmilieubeheer.be

v.u. dhr. Patrick Hoste, voorzitter IVM o.v., Sint-Laureinsesteenweg 29 - 9900 Eeklo.
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