Plan je een bezoek aan het recyclagepark?
- Raadpleeg het recyclageparkreglement en
de tarieven in detail op www.ivio.be.
- Bekijk de sluitingsdagen op onze website,
de Recyclage App of op Google.
- Check vooraf de drukte in de wachtrij op de
webcam van het park en de plattegrond van
het park voor een vlotte lading en lossing.
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1. Het recyclagepark
binnenrijden

• Het scherm geeft een overzicht van
je registratie. Druk op ‘OK’.

Rij naar de ingang, tot aan de slagboom en volg de instructies op het
aanraakscherm.
• Steek je elektronische kaart
(eID of eTK) in de kaartlezer.

15 minuten na sluitingstijd moeten alle bezoekers het recyclagepark verlaten hebben.

• Neem je ticket en hou het bij
voor controle van de parkwachter.

2. Als de slagboom open gaat,
kan je verder rijden.
• Maak uw keuze:
auto of voetganger/fietser.

Indien de slagboom niet opengaat,
verwittig je de parkwachter.

3. Als je alle fracties gelost hebt,
rij je naar de betaalzuil.
De inwoners uit het I.V.I.O.-gebied
kunnen afval brengen naar alle
I.V.I.O.-recyclageparken. Met je
elektronische identiteitskaart
krijg je gratis 24 toegangsbeurten
per gezin. Niet-particulieren
moeten een eTK (€5) aanvragen
bij IVIO.
Twijfel je in welke container een
bepaalde afvalsoort thuishoort,
vraag het dan aan de recyclageparkwachter. De recyclageparkwachter is perfect op de
hoogte van de sorteerregels en
helpt je graag verder.

• Registreer de fracties en volumes.

Steek je eID of eTK in de kaartlezer.
Volg de instructies op de betaalterminal. Betaal het verschuldigde
bedrag met bancontact. Kredietkaarten (Visa) en cash zijn niet
mogelijk.

4. Neem je ticket en rij naar de
uitgangszuil.
Log uit met je eID of eTK,
de slagboom gaat open.
• Druk op de fracties die je bij hebt,
per keer je drukt verhoogt de
hoeveelheid. Na registratie van
uw fracties druk je op ‘OK’.

Openingstijden
Maandag: ......................... 14u tot 16u45
Dinsdag: ............................ 14u tot 18u45
Woensdag: ......................14u tot 17u45
Donderdag: ..............................gesloten
Vrijdag: ........................... 9u30 tot 17u45
Zaterdag: ...................... 9u30 tot 15u45

Bankkaart vergeten?
Betaal bij een volgend bezoek eerst
het verschuldigde bedrag aan de
betaalzuil!

Let op: De inritpoort op het recyclagepark van Izegem sluit 15 minuten
vroeger!
Vermijd, indien mogelijk,
de klassieke piekmomenten:
- bij opening van de
recyclageparken
- woensdag tussen 14u en 15u.
(geen school)
- zaterdag vanaf 14u
tot sluitingstijd
- kort na een feestdag
- bij de start van schoolvakanties
Kom op rustigere momenten
of tijdens de daluren:
- maandag na 15u.
- dinsdag en woensdag na 16u.
- vrijdag tussen 12u en 14u. en na 16u.
- op zaterdag tussen 12u en 13u.
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