Kringlooptuinieren
VLACO (Vlaamse Compostorganisatie vzw) promoot in gans Vlaanderen het thuiscomposteren. Op de website van VLACO vind je informatie
over kringlooptuinieren, het gebruik van een compostvat, afvalarm tuinieren en de gebruikswijzen van compost in de tuin.

Hoe mijn GFT-container wisselen voor een compostvat?
Bij de opstart van gewogen diftar kan je er voor kiezen je GFT-container in te ruilen tegen een compostvat of, als je nog geen GFT-container hebt,
een compostvat als alternatief te kiezen.
Dit kan vanaf april 2021 op 2 manieren:
 Via je 'Mijn-ILvA' account op https://ilva.mijncontainer.be/login
Na registratie op Mijn ILvA, kan je op de pagina 'Mijn containers' je containers beheren: ruilen, aanvragen of aankopen. ILvA regelt het ophalen
van de GFT-container en het leveren van het compostvat.
 Telefonisch via 0800 98 002
Ook bij een telefonische aanvraag verzorgt ILvA de logistiek voor de wissel.
Wat is er veranderd?
 Je moet geen afstandsverklaring voor je GFT-container ondertekenen.
 ILvA verzorgt de ophaling van de GFT-container en de levering van het compostvat inclusief beluchtingsstok.
 Het is niet meer nodig naar het stadhuis te komen om de ruil te regelen.
 Een wissel binnen het eerste jaar is gratis. Daarna betaal je € 50.
Wat blijft hetzelfde?
 De aankoop van een compostbak of -vat bovenop je GFT-container verloopt nog steeds via de dienst leefmilieu in het stadhuis.

Verkoop compostvaten, beluchtingsstokken en compostbakken
Om makkelijker te composteren, verkoopt de stad een aantal hulpmiddelen. Deze materialen zijn te koop door het gepaste bedrag over te
schrijven op rekeningnummer BE31 3630 9501 3055 van de stad Ninove met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Het bestelde
materiaal kan enkele dagen na de betaling afgehaald worden na telefonische reservatie op 054 50 50 50 of kan ook thuis geleverd worden.

Compostvat met beluchtingsstok
Prijs: compostvat 20 euro - beluchtingsstok 5 euro
Technische gegevens: kleur zwart, inhoud 280 liter, hoogte 93 cm, diameter 80 cm, gewicht 7,3 kg, 100%
gerecycleerd HDPE.
Onderdelen: bodemplaat, romp, schuif en deksel met ventilatie

Compostbak plastic
Prijs: 70 euro
Technische gegevens: kleur zwart, hoogte 100 cm, lengte/breedte 100 x 120 cm, 100% gerecycleerd kunststofafval.
Onderdelen: 4 achterplanken, 8 zijplanken, 4 voorplanken, 4 hoekplanken, 1 verstevigingsplank, 6 afstandhouders en
26 vijzen

Compostbak hout
Prijs: 40 euro
Technische gegevens: inhoud 863 liter, hoogte 100 cm, lengte/breedte: 97 cm x 94 cm, FSC-hout
Onderdelen: voorzijde en 2 zijkanten (volledig gemonteerd), 8 planken te monteren als de achterzijde,
bevestigingsschroeven en scharnierende haakjes

Contact informatie
Leefmilieu (dienst)
stadhuis
Centrumlaan 100
9400 Ninove
T 054 50 50 50
leefmilieu@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak)
Morgen open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak)
Alle informatie

