DIFTAR

in jouw gemeente

Diftar staat voor gedifferentieerde tarifering.
Dat wil zeggen dat je voor recycleerbaar afval
minder betaalt dan voor afval dat wordt
verbrand of gestort.

Maak een goede keuze!

Er zijn 3 types diftar-containers: 40 l, 120 l
en 240 l. De containers zijn eigendom van
de gemeente en horen bij jouw adres. Elke
container is voorzien van een sticker met
de straatnaam, het huis- en eventueel het
busnummer.
Heb je graag een handig, klein model met
handbeugel of liever een verrijdbaar, groter
model? Voor elk huishouden bestaat een gepast formaat! Kijk eerst na welke container(s)
momenteel bij jouw woning staan.

Toch een ander formaat van
container nodig?

Als nieuwe inwoner is het wisselen van een
container gratis binnen de 30 dagen nadat
je ingeschreven bent in je nieuwe woning. Je
maakt hiervoor een telefonische melding
via de gratis infolijn 0800 1 46 46 of mail het
formulier dat je vindt op www.igean.be naar
igean@sulo.com.
Wens je nadien nog een omruiling, dan betaal
je hiervoor 15 euro.

240 liter container

120 liter container

huisvuil

huisvuil
•
•
•
•

•
•

gezin van 3-5 personen
stevige wielen en handvat om vlot te verrijden
komt overeen met 2
grote huisvuilzakken
(60 liter)
afmetingen in cm
(hxbxd): +- 101x51x56

•
•

40 liter container
•
•
•

huisvuil

gezin van 1 à 2 personen
handige draagbeugel
komt overeen met iets meer dan een kleine huisvuilzak
(30 liter), net iets minder dan grote huisvuilzak (60 liter)
•
afmetingen in cm (hxbxd): +- 52x50x43

gezin van +5 personen
stevige wielen en handvat
om vlot te verrijden
komt overeen met 4 grote
huisvuilzakken (60 liter)
afmetingen in cm (hxbxd):
+- 110x59x74

Weging bij lediging

Check de ophaalkalender om te weten wanneer onze afvalophalers bij jou langs komen.

Tarieven

De kostprijs die je betaalt voor de ophaling en
verwerking van het afval, wordt bepaald door
3 zaken.
1. Gebruiksrecht
Voor het gebruik van de container betaal je
maandelijks een vast bedrag, afhankelijk van
de grootte van de container.
2. Bedrag per lediging
Per keer dat je de container aanbiedt, wordt
een bedrag aangerekend, ook weer op basis
van de grootte van de container.
3. Bedrag voor per kilogram
Voor de verwerking van het afval betaal je
een bedrag per kilogram. Hoe minder je aanbiedt, hoe minder je betaalt!
Actuele tarieven: www.igean.be/diftar

De container wordt door onze collega aan de
ophaalwagen vastgehaakt en de chip wordt
uitgelezen. Als jouw diftar-saldo nog voldoende is, zal de container leeggeschud worden
in de ophaalwagen. Het geijkt weegsysteem
stelt op 2 momenten het gewicht van de
container vast: zowel bij het optillen als bij
het neerlaten.
Het verschil (netto gewicht) wordt aangerekend via jouw voorschot.

HANDIGE TIPS OM MINDER AFVAL
TE PRODUCEREN
www.igean.be/afvalvoorkomen

Voorschot via een betalingsuitnodiging

Het diftarsysteem werkt met voorschotten,
vergelijkbaar met bijvoorbeeld je elektriciteits- of waterfactuur. Als inwoner krijg je een
betalingsuitnodiging in de bus om een bedrag
als voorschot te storten. Dit bedrag is bepaald
volgens het volume van jouw container(s) en
betaal je op de diftarrekening van de gemeente. Als je meerdere containers hebt, zal dit
bedrag hoger liggen dan voor 1 container.

Telkens je de container aanbiedt voor lediging,
wordt het overeenstemmende bedrag van
je voorschot afgehouden. Zodra jouw saldo
onder het drempelbedrag komt, ontvang je
een nieuwe betalingsuitnodiging.
Het bedrag op de betalingsuitnodiging is gebaseerd op jouw verbruik tijdens de voorbije
maanden. Zo maken we een berekening op
jouw maat en kan je een voorschot storten
waarmee je ongeveer een jaar toe komt. Dit
noemen we het principe van de “slimme
factuur”. Bij die betalingsuitnodiging vind je
meteen ook een overzicht van al jouw afgelopen aanbiedingen, kilo’s,…
Wacht niet te lang om de betaling in orde te
brengen. Als je voorschot onder het minimum bedrag zakt, wordt jouw container niet
meer geledigd tot het voorschot opnieuw is
aangevuld.

Online je saldo raadplegen?
Via mijnigean.be doe je dat makkelijk.
Registreer je éénmalig met je klantnummer
en je bent vertrokken.
Heb je een andere vraag over jouw verbruik,
de betalingsuitnodiging of voorschot, neem
dan contact op via T 0800 1 46 46.

Uitzonderlijk meer huisvuil?

Heb je, om welke reden dan ook, toch eens
een grotere hoeveelheid huisvuil? Dan kan
je uitzonderlijk extra zakken aanbieden bij
je normale ophaling. Het aantal keer dat je
extra afval kan aanbieden en de hoeveelheid ervan is wel beperkt!
Let op: je moet de gratis infolijn hier
minstens 2 dagen vóór de ophaling van
verwittigen. Bel naar 0800 1 46 46.

