Restafvalcontainers
De stad Nieuwpoort voorziet ook nog de mogelijkheid om restafval op te halen via restafvalcontainers. Deze containers
worden zowel voor particulieren als bedrijven aangeboden.
Opgelet: Er dient nog steeds gesorteerd te worden bij het gebruik van een restafvalcontainer
Wist je dat restafval de duurste fractie is? Daarom is het ook voordelig voor uw portemonnee om goed te sorteren. Volgende
fracties kunnen makkelijk uit het restafval gesorteerd worden: glas, PMD, GFT, papier en karton.
Het huren van restafvalcontainers kunt u aanvragen via dit formulier.

Particulieren
De tarieven van de restafvalcontainer worden geregeld aan de hand van de ophaalfrequentie van de zone waarin u zich
bevind.
U kunt een restafvalcontainer huren via de technische dienst van stad Nieuwpoort. Hiervoor zijn volgende jaartarieven van
toepassing:

Inhoud container

140 L

240L

Zones B, C en E
(1 ophaling per 14 dagen)

€ 55

€ 90

Zone D
(1 ophaling per week)

€ 105

€ 180

Zone A
(2 ophalingen per week)

€ 210

€ 360

*Indien de container niet voor een volledig jaar gehuurd wordt, worden bovenstaande prijzen verrekend op basis van het

aantal behandelde maanden.
Om een inschatting te maken welke container u nodig heeft, kunt u dit doen op basis van het aantal vuilzakken die u aanbied.
Een grote vuilzak is ongeveer 60L.

Bedrijven
Bedrijven kunnen vrijblijvend kiezen welke ophaler zij aanwenden. Wat restafval betreft bedient Stad Nieuwpoort ook de
bedrijven op haar grondgebied. Hiermee wil de stad de netheid en ophalingen garanderen. Bedrijven kunnen genieten van
deze service aan volgende jaartarieven:

Inhoud containers

140 L

240 L

1.100 L

1 ophaling per week per jaar

€ 234

€ 403

€ 1.342

2 ophalingen per week per jaar

€ 806

€ 2.683

2 ophalingen per week per jaar + dagelijks inde vakantieperiode

€ 1.775

€ 5.902

Per bijkomende ophaling tijdens de ophaalronde binnen
dezelfde ophaalzone

€ 38

€ 60

Per bijkomende ophaling tijdens de ophaalronde in een andere
ophaalzone

€ 75

€ 120

*Indien de container niet voor een volledig jaar gehuurd wordt, worden bovenstaande prijzen verrekend op basis van het
aantal behandelde maanden.
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