ZIT MIJ ALS GEGOTEN!

MIJN OUDE SOFA

STAAT BIJ MIJ
TE BLINKEN!

MIJN OUDE TAFEL

MIJN OUDE TREINBAAN

IS VOOR MIJ
SUPERLEUK!
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BEDANKT OM JE SPULLEN EEN TWEEDE LEVEN TE GEVEN
Beste klant,
Leuk dat je ervoor kiest om de spullen die je niet meer gebruikt een tweede leven te geven.
Zo verklein je de afvalberg en help je ook bij het creëren van jobs voor mensen met minder
kansen op de gewone arbeidsmarkt.

WE GEVEN GRAAG EEN TWEEDE LEVEN AAN…

huisraad

fietsen

elektro

muziek

kleding

meubelen

speelgoed

boeken

Kortom, alles wat nog bruikbaar is. De Kringwinkel Meetjesland vzw staat voor kwaliteit in
haar vijf winkels. Niet-herbruikbare spullen betekenen voor ons meer afvalkosten en dus minder
middelen om onze sociale doelstellingen te realiseren. Meer details vind je op de achterzijde.

BRENGEN OF OPHALEN?
Helemaal overtuigd om iemand anders blij te maken met je spullen?
Je kan ze brengen naar één van onze vijf brengpunten (bij elke winkel),
een afspraak maken bij onze gratis ophaaldienst of gebruikmaken van onze textielcontainers.

DE KRINGWINKELS
& BRENGPUNTEN

DE GRATIS OPHAALDIENST
09 377 77 74

Onze medewerkers ontvangen jouw spullen met
de glimlach van dinsdag tot zaterdag van 10u
tot 12u30 en 13u30 tot 18u

Gratis ophaling aan huis in Aalter, Assenede,
Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem,
Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem

De
De
De
De
De

Enkel op het gelijkvloers.
Ook ophaling van kleine hoeveelheden.
Bedankt om grote meubels te demonteren.

Kringwinkel
Kringwinkel
Kringwinkel
Kringwinkel
Kringwinkel

Eeklo – Slachthuisstraat 2b
Aalter – Weibroekdreef 45
Assenede – Brouwershofstraat 2a
Maldegem – Vliegplein 54
Zomergem – Grote Baan 3

✆: 09 377 77 74
@: dispatching@kwmeetjesland.be

ONZE TEXTIELCONTAINERS
Aan elke winkel en overal in het Meetjesland vind je onze grijze textielcontainers.
Ontdek alle locaties op www.kwmeetjesland.be

WEL OF NIET HERBRUIKBAAR?
De Kringwinkel Meetjesland vzw staat voor kwaliteit in haar vijf winkels. Niet-herbruikbare spullen
betekenen voor ons meer afvalkosten en dus minder middelen om onze sociale doelstellingen te
realiseren. Wat enorm vervuild, onbruikbaar, niet meer veilig of klein gevaarlijk afval (KGA)
is, hoort thuis op het recyclagepark en kunnen we onmogelijk aannemen. Hieronder volgt een
oplijsting. We maken een uitzondering voor elektro en fietsen. Die mag je altijd schenken, ook als
ze stuk zijn. Bedankt voor jouw begrip.

SPULLEN DIE WE NIET MOGEN AANVAARDEN
TEXTIEL

MEUBELS

VRIJE TIJD

• Alles wat nat,
vuil of beschadigd is

• Zwaar bevuilde en beschadigde meubels en tapijten

• Dia’s en cassettedoosjes

• Kleerhangers

• Losse zetelkussens

HUISRAAD

• Waterbedden

DOE-HET-ZELF
• Mazouttanks

• Skilatten en –laarzen
• Valhelmen

• Trofeeën

• Defecte onderdelen

• Niet-opblaasbare
zwembaden

ELEKTRO

• Bevuilde of kapotte
niet-metalen badkuipen

• Vuile of beschreven mappen

• Als inzamelpunt van Recupel
aanvaarden we alle elektro,
al dan niet defect, met
uitzondering van:
- Accumulatievuren
- Strijkrollen
- Industriële kopieermachines
- Neon-, gloei- en TL-lampen
- Nog met olie gevulde 		
toestellen

• Bevuilde of kapotte wc’s,
bidets, …
• Autobanden

SPEELGOED
• Onvolledig speelgoed
• Vervuilde pluchen knuffels
• Puzzels in kaders of
op hout gekleefd

VARIA
• Vervuilde of onvolledige
babyspullen (maxi-cosi’s,
eetstoelen, kinderwagens,
babybadjes, autostoelen, …)
• Kinderzitjes die niet voldoen
aan de ECE-norm 03
of 04

TWIJFEL JE?
Bedenk vooral dat iemand anders de spullen
nog moet kunnen/willen gebruiken. Je kan
ook altijd even een foto doorsturen naar
dispatching@kwmeetjesland.be.

HET RECYCLAGEPARK
IN JOUW BUURT
Aalter, Durmelaan
Assenede, Hendekenstraat 1b
Eeklo, Ringlaan
Kaprijke & Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 14
Knesselare, Prinsengoeddreef
Maldegem, Steenhouwerslaan
Waarschoot, Stationsplein
Zomergem, Bevrijdingstraat 27

Meetjesland
Al jouw andere spullen geven we met veel plezier een
tweede leven. En in ruil win jij een goed gevoel. Want
door je spullen aan ons te schenken, help je mee bij
het verkleinen van de afvalberg en bij het creëren van
jobs voor mensen met minder kansen op de gewone
arbeidsmarkt. BEDANKT!

MEER INFO?
• Vraag het aan onze medewerkers
• Surf naar www.kwmeetjesland.be
• Bel 09 377 77 74

Vormgeving: www.deZetterij.be

• Onvolledig en niet afzonderlijk
bruikbaar materiaal

• Blanco of gekopieerde
cassettes, dvd’s en video’s

Versie april 2016

• Beschadigde huisraad

• Wollen en vuile matrassen

• Lege cd-, dvd- en
videohoesjes

