
Tarieven van de containers voor flatgebouwen 

240 l in plastic 660 l in plastic 1100 l in plastic

 vergelijkbaar met 
3 zakken

Hoogte : 1.100 mm
Breedte : 740 mm
Lengte : 580 mm
Gewicht : 15 kg

 vergelijkbaar met 
8 zakken

Hoogte : 1.180 mm
Breedte : 770 mm
Lengte : 1.360 mm

Gewicht  : 45 kg

 vergelijkbaar met 
14 zakken

Hoogte : 1.451 mm
Breedte: 1.068 mm
Lengte: 1.369 mm

Gewicht : 73 kg

Restafval (grijze/zwarte container) 

     Lediging van de containers :

         Gratis tot 2 keer per week (ongeacht het volume)

Voor flatgebouwen organiseert Net Brussel afvalophalingen in containers. Per afvaltype worden contai
ners in eenzelfde kleur voorzien (blauw voor PMD  geel voor papierkarton  groen voor flessen, bokalen 
en flacons in transparant glas – grijs en zwart voor restafval – oranje voor voedingsafval). 

     Wekelijkse huurprijs van de containers BTWi :

Volume Wekelijkse huurprijs
240 l 1,25 € BTWi
660 l 2,50 € BTWi

1.100 l 3,75 € BTWi

ideaidea
Een container laten herstellen ? 

  We herstellen uw container gratis ter plaatse.

Avenue de Broqueville 12, 1150 Bruxelles 

E-mail :  Tél. :pro@arp-gan.be 0800/981.81.



Tarieven van de containers voor flatgebouwen

240 l in plastic 660 l in plastic 1100 l in plastic

Vergelijkbaar met :
 3 oranje zakken
  8 gele zakken

  5 blauwe zakken

Hoogte : 1.100 mm
Breedte : 740 mm
Lengte : 580 mm
Gewicht : 15 kg

Vergelijkbaar met :
  22 gele zakken

  13 blauwe zakken

Hoogte : 1.180 mm
Breedte : 770 mm
Lengte : 1.360 mm

Gewicht : 45 kg

Vergelijkbaar met :
 37 gele zakken

  22 blauwe zakken

Hoogte : 1.451 mm
Breedte : 1.068 mm
Lengte : 1.369 mm

Gewicht : 73 kg

Recycleerbaar afval

       Lediging van de containers  :

         Blauwe & gele container(ongeacht het volume)  gratis tot 1 keer per week  
         Oranje container : gratis
         Groene container : 

Voor flatgebouwen organiseert Net Brussel afvalophalingen in containers. Per afvaltype worden contai
ners in eenzelfde kleur voorzien (blauw voor PMD  geel voor papierkarton  groen voor flessen, bokalen 
en flacons in transparant glas – grijs en zwart voor restafval – oranje voor voedingsafval). 

       Wekelijkse huurprijs van de containers :

Afval Huurtarief
Voedingsafval (uitsluitend 240 l)* GRATIS

PMD-verpakkingen (blauwe container) GRATIS (ongeacht het volume)
Papier-karton  (gele container) GRATIS (ongeacht het volume)

Glazen flessen, bokalen en flacons 
(groene container 240 l en 660 l)

GRATIS (ongeacht het volume)

Volume Tarief per lediging
240 l 3,40 € BTWi
660 l 6,35 € BTWi

Een container laten herstellen ? 

 We herstellen uw container gratis ter plaatse.

ideaidea

Contacteer Net Brussel Pro voor het beheer van uw containers van appartementsgebouwen.

*EvereEtterbeek

Avenue de Broqueville 12, 1150 Bruxelles 

E-mail :  Tél. :pro@arp-gan.be 0800/981.81.


