Recyclagepark: di, vr en za op afspraak!

Recyclagepark Zwaarveld
MOND-NEUSMASKER

Het dragen van een mond-neusmasker is verplicht in alle recyclageparken van DDS-Verko.
RESERVAT IE ENKEL VERPLICHT OP DINSDAG, VRIJDAG EN ZAT ERDAG

Een bezoek aan het recyclagepark op dinsdag, vrijdag en zaterdag is enkel mogelijk op reservatie. Een afspraak maken
doe je via de online reservatiemodule van de intercommunale Verko. Op woensdag en donderdag kan je het
recyclagepark vrij (zonder afspraak) bezoeken.
Boek een afspraak voor het recyclagepark Zwaarveld >
Bijkomend aanvaardt Verko voorlopig de volgende afvalstoffen niet: oud textiel.
Verko vraagt alle inwoners om hoffelijk te blijven en de richtlijnen na te leven:
Beperking qua aantal bezoekers die gelijktijdig op het park mogen.
Kom enkel wanneer je geen ziektesymptomen vertoont
Respecteer de gangbare hygiënemaatregelen.
Kom alleen naar het recyclagepark. Enkel wanneer je hulp nodig hebt bij het lossen, is een tweede persoon
toegelaten.
Kinderen onder de 16 jaar zijn niet toegelaten.
Blijf tijdens het wachten in je wagen zitten.
Betalen kan enkel met bancontact, cash wordt niet aanvaard.
Respecteer de 1,5 meter afstand tot de parkeerwachters en andere bezoekers.
Afvalophaling
De huis-aan-huisinzameling blijft gegarandeerd. De intercommunale Verko neemt alle nodige maatregelen om dit zo
te houden. Wanneer werknemers ziek zouden worden of in quarantaine moeten, kan dit uiteraard de werking
verstoren. De meeste recente updates kan je raadplegen op de website van de intercommunale Verko of hun
Facebookpagina.
Ga naar de website van Intercommuncale DDS-Verko >
B ela ngrijk !

Papieren zakdoekjes horen NIET thuis bij het papier en het karton en plastic wegwerphandschoenen NIET in de blauwe
PMD-zak. Zowel de papieren zakdoekjes, als de wegwerphandschoenen gooi je weg in de restafvalzak (gele zak).
Gelieve hierop te letten. Denk ook aan de gezondheid van de afvalophalers.
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