NETHEID
GIDS VOOR EEN NETTER ABATTOIR
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ALLEN SAMEN

Samen voor
een betere levenskwaliteit !
Deze handige gids zal je in staat stellen om de
opdrachten van onze reinigingsdiensten alsook de
ter beschikking gestelde middelen ter onderhoud
en verfraaiing van het domein, inclusief de
omliggende straten, beter te leren kennen.
Daardoor kan iedereen - indien dit nog niet het
geval is - de juiste acties en goede gewoontes
nemen om de site elke dag netjes en gezellig te
houden en er een plek van te maken waar iedereen
zich thuis voelt.
Bewaar hem zorgvuldig want hij bevat alle
praktische informatie en nuttige contacten voor
het welzijn van iedereen!
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ONZE TAAK

DEPONEER het afval in goed gesloten

vuilniszakken op de daartoe voorziene juiste
plaatsen.

SORTEER het afval op een correcte manier

teneinde recyclage mogelijk te maken en
duurzame ontwikkeling te bevorderen.

GEBRUIK uitsluitend de voorziene vuilniszakken

(blauw pmd/wit restafval).

PLAATS de vuilniszakken buiten op de

afgesproken ophaaluren (tussen 8u en 15u
van maandag tot vrijdag, tussen 15u en 19u op
zaterdag en zondag).

ZORG ervoor dat groot huisvuil en

verontreinigende afvalstoffen in een
goedgekeurd milieupark worden gedeponeerd
of laat ze ophalen door een gespecialiseerd
bedrijf.

WERP geen afval op de grond.
REINIG en onderhoud de uitstalramen en ook

de standplaatsen (vegen, schoonmaken,
sneeuwopruiming,…).

MELD ons elke vervuiling of beschadiging
RESPECTEER het werk van de reinigingsploeg

en laat ons samen een engagement aangaan
om het milieu te beschermen!
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DE NETHEIDAGENTEN

ELKE DAG ZET ABATTOIR HAAR PLOEGEN
TOT UW DIENST …
REINIGING van de algemene weekendmarkten

(vrijdag, zaterdag en zondag)

OPHALING van het huishoudelijk afval

(iedere dag)

INZAMELING van sluikstorten
LEDIGING van de ter beschikking gestelde

vuilniszakken
REINIGEN, VEGEN EN SCHOONMAKEN

van de publieke ruimtes
ZOUT STROOIEN EN SNEEUWVRIJ MAKEN

van de publieke ruimtes in de winter.
WE GAAN OOK TE WERK TEGEN :

−− sluikstorten
−− achtergelaten voertuigen
Aarzel niet ons te contacteren
02 521 54 19 of info@abattoir.be
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DE OPHALINGEN VAN HET AFVAL :
NIET-RECYCLEERBAAR VUIL (RESTAFVAL) Elke

dag van maandag tot vrijdag, eerste ophaling
tussen 8u en 10u en tweede ophaling om 15u30.

PAPIER KARTON Elke dag van maandag tot

vrijdag, eerste ophaling om 10u en tweede
ophaling om 15u30.

PMD (BLAUWE ZAKKEN) Elke dag om 15u30.
GLAS Glasbollen bevinden zich aan ons

sorteerpunt.

SORTEERPUNT

WERF

Voor verdere inlichtingen kan u zich steeds wenden tot onze
kantoren op het nummer 02 521 54 19 - via e-mail naar info@
abattoir.be. Op onze website www.abattoir.be
Of ook op onze Facebook-pagina ABATTOIR.

