Recyclagepark
Recyclagepark Limburg.net
Klein Rootstraat 7
3680 Maaseik (Neeroeteren)
Openingsuren
Bereikbaar via de klantendienst van Limburg.net op werkdagen van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.
Vrijdagnamiddag gesloten:
 Per mail naar klantendienst@limburg.net
 Telefonisch via het gratis nummer 0800 90 720
In alle recyclageparken van Limburg.net staat het gebruiksgemak van de bezoeker voorop. De innovatieve
voorzieningen zullen je wellicht verbazen.
Toch nog een vraag? Aarzel dan niet om de parkwachters aan te spreken. Zij staan je graag met raad en daad bij.
Hoe werkt een recyclagepark? Bekijk hier het filmpje.

Alle voordelen op een rij
 Brede rijvakken: Alle wagens kunnen makkelijk door.
 Verzonken containers: Je hoeft het afval niet over de rand te tillen, wat beter is voor je rug. .
 Sneller thuis: De vlotte doorstroming in één richting zorgt voor minder vertragingen.
 Weegbruggen: Bij het binnen- en buitenrijden wegen wij je wagen of ander vervoermiddel. Voor de gratis
fracties betaal je uiteraard niets. Voor de andere betaal je het tarief voor het soort afval in kwestie.
 Eenvoudige registratie. Je elektronische identiteitskaart (eID) geeft toegang tot het park.

Afval wegen: enkele tips
 De weegbruggen op het recyclagepark kunnen gewichten tot 30 ton registreren en tot 5 kg nauwkeurig wegen.
Dit betekent dat wanneer je bij een bezoek aan het park minder dan 5 kg aflevert, er 5 kg aangerekend wordt.
Vanaf 5 kg rondt de weegbrug naar boven of beneden af volgens de gangbare afrondingsregels.
Bijvoorbeeld: je brengt 6,7 kg afval, dan wordt er 5 kg aangerekend. Een gewicht van 8,1 kg wordt afgerond
naar 10 kg. Limburg.net garandeert een correcte afrekening omdat meerdere bezoeken aan het park ervoor
zorgen dat de afrondingen naar boven en beneden elkaar in evenwicht houden.

 Zie erop toe dat er geen ander voertuig op de weegbrug staat als je auto of fiets wordt gewogen.
 Ben je met twee naar het park gekomen? Zorg dat je ook allebei opnieuw in de auto zit wanneer je voor de
tweede maal de weegbrug oprijdt.
 Voor sommige afvalfracties gelden verschillende quota en tarieven. Wanneer je deze samen afvoert naar het
park, moet je meer dan één keer langs de ingaande weegbrug passeren zodat de juiste tarieven aangerekend
worden, echter zonder dat je het park volledig moet verlaten.
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