Stedelijke toelage 2021
Bon voor huisvuilzakken en pmd-zakken

Beste bewoner
Je hebt recht op een bon van Stad Gent. Die ruil je in voor rollen met huisvuilzakken en pmd-zakken van IVAGO.
Zo betaal je minder voor jouw afval.
Wanneer en waar kan je jouw bon inruilen?
• Ruil de bon in van maandag 17 mei 2021 tot zaterdag 30 april 2022.
• Op deze plek in jouw buurt kan je terecht met jouw bon:
In de bijlage vind je een lijst met alle inruilpunten.
Wat breng je mee als je de bon inruilt?
• Neem je identiteitskaart mee.
Komt een familielid of kennis jouw huisvuilzakken en pmd-zakken afhalen?
Dan toont die jouw identiteitskaart en die van zichzelf.
• Breng een draagtas mee. Zo kan je de rollen gemakkelijk meenemen.
Let op! Met deze bon kan je geen huisvuilzakken en pmd-zakken kopen in de winkel!
Heb je vragen over de bon?
Meer info vind je op de achterkant van deze brief.
Of neem contact op met Gentinfo:
• 09 210 10 10
• gentinfo@stad.gent
• www.stad.gent
Met vriendelijke groeten

Bram Van Braeckevelt

Rudy Coddens

Astrid De Bruycker

Voorzitter raad van bestuur IVAGO

Schepen voor Sociaal beleid en
Armoedebestrijding, Gezondheid en
Zorg, Seniorenbeleid en Financiën

Schepen van Gelijke kansen,
Welzijn, Participatie,
Buurtwerk en Openbaar groen

Afhaalbon huisvuilzakken en pmd-zakken
Op naam van:

Deze bon is geldig van maandag 17 mei 2021 tot zaterdag 30 april 2022.
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Belangrijke informatie

Hoeveel rollen krijg je?
Je krijgt:
• twee tot zes rollen voor restafval
• één tot drie rollen voor pmd
Het aantal hangt af van de situatie van jouw gezin. Linksonder op de bon zie je hoeveel rollen je krijgt.

Hoeveel zakken zitten er op een rol?
• restafval 50 liter: 11 zakken per rol
• restafval 30 liter: 18 zakken per rol
• pmd 75 liter: 8 zakken per rol

Wat moet je doen als je verhuist?
• Je verhuist binnen Gent naar een zone waar je ook zakken gebruikt voor restafval?
Dan hoef je niets te doen en kan je de zakken verder gebruiken.
• Je verhuist binnen Gent naar een zone waar je jouw restafval in een container doet?
• Breng de rest van je zakken naar het IVAGO-onthaal (Proeftuinstraat 43, 9000 Gent).
• In ruil daarvoor krijg je een tegoed om jouw container te legen tot het overgebleven bedrag is opgebruikt.
• Je verhuist binnen Gent naar een zone met een sorteerpunt waar je jouw afval ondergronds verzamelt?
• Breng de rest van je zakken naar het IVAGO-onthaal (Proeftuinstraat 43, 9000 Gent).
• In ruil daarvoor krijg je een tegoed om de afvalluiken te openen tot het overgebleven bedrag volledig is opgebruikt.
• Je verhuist buiten Gent? Dan kan je deze niet meer gebruiken.
Breng de rest van je zakken naar het IVAGO-onthaal (Proeftuinstraat 43, 9000 Gent).

• Met deze bon kan je geen huisvuil- en pmd-zakken kopen in de winkel.
• Je mag de zakken NIET doorverkopen.
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VRAGEN? GENTINFO • 09 210 10 10

LET OP:

Waar en wanneer
haal je jouw huisvuilzakken af?
Permanente verdeelpunten
Van maandag 17 mei 2021 tot zaterdag 30 april 2022.

IVAGO-ONTHAAL  Proeftuinstraat 43 • maandag – vrijdag: 8-17 uur
(doorlopend open)

BLOEMEKENSWIJK

RABOT

 GentinfoPunt Bloemekenswijk
Francisco Ferrerlaan 273A

 Wijkkantoor Rabot
Griendeplein 16

maandag - vrijdag:
8.30 - 12.30 uur en 13.30- 17 uur

maandag - vrijdag:
8.30 – 12.30 uur en 13.30 – 16.30 uur

BRUGSE POORT

LEDEBERG /GENTBRUGGE

 GentinfoPunt Brugse Poort
Kempstraat 150

 GentinfoPunt De knoop
Hundelgemsesteenweg 125

maandag - vrijdag:
8.30 - 12.30 uur en 13.30- 17 uur

maandag - vrijdag:
8.30-12.30 en 13.30 -17 uur

CENTRUM

NIEUW GENT

 GentinfoPunt AC Zuid
Woodrow Wilsonplein 1

 GentinfoPunt Nieuw Gent
Rerum Novarumplein 180

maandag - vrijdag:
8.30- 16.30 uur - dinsdag tot 19 uur
zaterdag:
8.30-12.30 uur
 GentinfoPunt Sint-Martensstraat
Sint-Martensstraat 13
maandag - vrijdag:
8.30 - 12.30 uur en 13.30 -17 uur
 Stadswinkel Raadskelder Belfort
Botermarkt 17 A
maandag - vrijdag:
9- 17 uur
 GentinfoPunt Gent Noord
Edward Anseeleplein 7
maandag - vrijdag:
8.30- 12.30 uur en 13.30-17 uur

maandag - vrijdag:
8.30- 12.30 uur en 13.30 -17 uur

SINT-AMANDSBERG
 GentinfoPunt Sint-Amandsberg
Wittemolenstraat 89
maandag - vrijdag:
8.30-12.30 uur en 13.30-17 uur
 Dienstencentrum Sint-Amandsberg
Antwerpsesteenweg 376
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:
9- 12.30 uur en 14- 16 uur

WATERSPORTBAAN
 Gentinfo campus Prins Filip
Jubileumlaan 217
maandag - vrijdag:
8.30-17 uur

Breng een
draagtas mee!
Zo kan je de rollen
gemakkelijk
dragen.

