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Tielt-Winge, november 2021 
 

 
Ophaling huisvuil, gft en papier en karton in containers 

 
Contact: klantendienst EcoWerf – 0800/97 0 97 

 

 
Beste kmo-bedrijfsleider 

 
 

De ophaling van huisvuil, gft (groente-, fruit- en tuinafval) en papier en karton in onze gemeente zal 

over enkele maanden grondig veranderen.  
 

In februari 2022 start de gemeente Tielt-Winge met de huis-aan-huisophaling van huisvuil, gft en 
papier en karton via containers. Onder bepaalde voorwaarden (verderop in deze brief) kunnen ook 

kmo's hun afval door het intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf laten ophalen. 
 

Indien je van de ophaling door EcoWerf gebruikt wilt maken, vragen wij je vóór 10 december 2021 

je containerkeuze door te geven via de groene lijn 0800/97 0 97.  Ook voor meer informatie (tarieven, 
voorwaarden …) kan je de groene lijn van EcoWerf bellen. Deze is bereikbaar op werkdagen van 

08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. 
 

Vanaf 20 januari 2022 worden de aangevraagde huisvuil- en papiercontainers, voorzien van een 

elektronische identificatiechip, geleverd. Indien gewenst, zal de bestaande (groene) gft-container 
ook met een chip uitgerust worden. Meer informatie over hoe de ophalingen praktisch in zijn werk 

zullen gaan, vind je in bijgevoegde algemene folder of op www.ecowerf.be/tielt-winge.  
 

Afvalophaling kmo’s 

 
Het afvalstoffendecreet bepaalt dat de huisvuilophaling voor particuliere gezinnen exclusief dient te 

gebeuren door afvalintercommunales of door de gemeenten. Bedrijven daarentegen kunnen hun 
afval ook laten ophalen en verwerken door private afvalbedrijven. Opgelet: EcoWerf zamelt van 

kmo's enkel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in. Deze zijn van 
vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen. Afvalstoffen 

ontstaan door een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit zijn niet toegestaan. 

 
 

 
 

 

 
 



   
   

 

    

Tarieven voor kmo’s 

 

Aangezien de OVAM enkel de aankoop van containers voor particulier gebruik subsidieert, betalen 
kmo’s een hoger gebruiksrecht voor de containers. De aanbiedingsprijs en prijs per kilogram zijn wel 

dezelfde als voor particulieren. Voor papier en karton geldt er een beperking van max. één container 
van 1.100 liter of max. vier containers van 240 liter. 

 

Kmo-tarieven voor huisvuil, gft en papier en karton: 
 

Volume 

Aanbiedingsprijs  

(per aanbieding) 

Prijs  

(per kilogram) 

Gebruiksrecht  

(per maand) 

Huisvuil Gft 
Papier 
Karton 

Huisvuil Gft 
Papier 
Karton 

Huisvuil Gft 
Papier 
Karton 

120 L € 0,55 € 0,00 nvt € 0,28 € 0,18 nvt € 1,84 € 1,84 nvt 

240 L € 1,10 € 0,00 € 0,00 € 0,28 € 0,18 € 0,00 € 2,47 € 2,47 € 2,47 

1.100 L € 5,59 nvt € 0,00 € 0,28 nvt € 0,00 € 7,07 nvt € 7,07 

 

 
Kmo’s kunnen geen 40-litercontainer gebruiken, deze zijn enkel voor particulieren beschikbaar. 

 
Voor huisvuil en gft is de standaardcontainer 120 liter. Voor papier en karton is dit 240 liter. Het te 

betalen voorschot is afhankelijk van het type container, maar als je containers van het 
standaardformaat kiest is het voorschot 50 euro. 

Kies je containers die groter zijn dan het standaardformaat, dan betaal je meer voorschot. 

 
Als je als kmo enkel gebruik maakt van een papier en kartoncontainer gelden de volgende 

voorschotten: 
- gebruik van 1 of meerdere containers van 240 liter: 25 euro/combinatie;    

- gebruik van 1 of meerdere containers van 1.100 liter: 75 euro/container. 

 
Alvast bedankt voor je medewerking. 

 
 

Met vriendelijke groeten 
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Algemeen directeur 

Raf Alaerts 

Schepen van milieu 
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