
samen voor afval met toekomst !

Je afval wordt opgehaald in DifTar-containers, voorzien van een barcodesticker 
met jouw adres, een sticker met de sorteerregels én een elektronische chip. 
In deze chip worden jouw adresgegevens opgeslagen.

Grijze container = huisvuil

Een container van 120 liter komt overeen met 2 
afvalzakken van 60 liter en voldoet meestal voor 
een gezin van 4 personen.

Groene container = groente-, 
fruit- en tuinafval (gft)

Je kan je huidige container behouden, die krijgt 
dan een chip. 
Je kan je container ook laten omruilen naar een 
ander volume of hem teruggeven als je wil thuis-
composteren. Of vrij een container kiezen als je er 
nog geen hebt.

Gele container = papier en karton

Zonder container kan je geen papier en karton meer 
aanbieden aan huis. De container van 240 liter is het 
standaardformaat. Daarin past het papier en karton 
van 1 maand. Enkel indien  je aan bepaalde voor-
waarden voldoet, kan je een ander formaat container 
(40 liter of 1.100 liter) kiezen.

Let erop dat je het maximum toegelaten gewicht niet overschrijdt: 
40 L = max. 15 kg afval 240 L = max. 80 kg afval 
120 L = max. 50 kg afval 1.100 L = max. 500 kg afval

Bied je container correct aan

• Zet je container op de ophaaldag vóór 07.00 uur ’s morgens of de avond voordien  
 na 20.00 uur duidelijk zichtbaar aan de straatkant. Opgelet: in juli en augustus  
 starten de ophalingen vroeger en moet je je afval ten laatste om 06.00 uur 
 ‘s morgens buitenzetten.
• Richt het handvat naar de straat.
• Het deksel moet volledig gesloten zijn.
• Plaats geen afval naast de container.

De ophaaldagen en de sorteerregels vind je op de afvalkalender,  
op www.ecowerf.be en via de app Recycle!  
Op de website vind je ook tips om afval te vermijden.

Beschikbare containerformaten:  
• 40 liter 
• 120 liter (niet voor papier & karton)
• 240 liter
• 1.100 liter (niet voor gft)

Opstart afvalophaling via containers
Meer info: 0800/97 0 97
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Zo werkt DifTar

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 opgehaald huisvuil en gft 
bepalen dus jouw afvalrekening. Afval dat eventueel in de 
container is blijven hangen, wordt dus niet aangerekend. 
Voor papier en karton wordt er geen gewicht aangerekend.

Tarieven

Huisvuil     
Formaat container Tarief per aanbieding Tarief per kg Gebruiksrecht (per maand)
40 L € 0,55 € 0,28 € 0,84
120 L € 0,55 € 0,28 € 0,84
240 L € 1,10 € 0,28 € 1,66
1.100 L € 5,59 € 0,28 € 4,58

Gft     
Formaat container Tarief per aanbieding Tarief per kg Gebruiksrecht (per maand)
40 L € 0,00 0,55 € 0,18 € 0,84
120 L € 0,00 € 0,55 € 0,18 € 0,84
240 L € 0,00 1,10 € 0,18 € 1,66

Papier en karton     

Formaat container Tarief per aanbieding Tarief per kg Gebruiksrecht (per maand)
40 L € 0,00 0,55 € 0,00 € 0,84
240 L € 0,00 € 1,10 € 0,00 € 0,84
1.100 L € 0,00 € 5,59 € 0,00 € 4,58

Niet-particulieren (kmo’s) kunnen ook instappen in het DifTar-project, mits betaling van een hoger gebruiksrecht. Meer info: 0800/97 0 97.

Betaling

Na levering of activatie van de container(s) ontvang je een betalingsuit-
nodiging om een voorschot te betalen. Dit voorschot is afhankelijk van 
het aantal en het type containers. Voor de meeste gezinnen komt dit 
neer op € 50,00. 
Telkens als je de container(s) aanbiedt, wordt een bedrag van het voor-
schot afgetrokken. Dit bedrag is de som van de aanbiedingsprijs en de 
prijs per kilo opgehaald afval. Ook wordt een maandelijks gebruiksrecht, 
afhankelijk van het type container, afgetrokken van dit voorschot. 
Wanneer jouw voorschot minder dan 10 euro bedraagt, ontvang je 
een nieuwe betalingsuitnodiging.

Sommige doelgroepen komen in aanmerking voor een gemeentelijke 
toelage. Meer info: www.ecowerf.be/tielt-winge

Je kan je betalingsdocumenten van EcoWerf digitaal 
ontvangen én betalen via doccle. Je kan je registreren 
op doccle met je persoonlijke doccle-codes na ontvangst 
van je eerste betalingsuitnodiging.

Registreer je op Mijn EcoWerf voor een overzicht  van 
je afvalophalingen aan huis en je bezoeken aan het 
recyclagepark: www.mijnecowerf.be. Je kan ervoor 
kiezen om via e-mail op de hoogte te worden gehouden 
van wijzigingen m.b.t. de afvalophaling, het recyclagepark 
enzoverder.
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