Hergebruiken :
schenk, herverkoop

Uw kind wordt groot en gooit zijn speelgoed
aan de kant? Uw boekenkast bezwijkt onder
het gewicht? U wil een nieuwe zitbank?
Uw rok bevalt u niet langer?

Waarheen met deze spullen ?
Als ze nog kunnen dienen, gooi ze dan vooral niet weg!
Geef ze weg of verkoop ze, en draag zo uw steentje bij tot
het hergebruikcircuit.
De voordelen? Minder verspilling, minder onnodig afval,
de kans dat iemand anders vindt wat hij zoekt voor minder
geld en het creëren van werkgelegenheid.

De pareltjes van tweedehands
zijn te koop !
Hoe gezellig is het niet om rond
te slenteren in tweedehands-winkels of op rommelmarkten. In
deze “grotten van Ali Baba”, waar
uw spullen een tweede leven gaan
leiden, kan u zeldzame, ongewone
en uiteraard … goede koopjes op
de kop tikken! Er is wat voor alle
smaken en voor alle portemonnees!

Aan wie verkopen ?
Het Brussels Gewest telt heel wat tweedehandswinkels waar u terecht kunt met uw
spulletjes (vooral kleding, huishoudtoestellen en boeken). En dan zijn er nog
de brocanteurs, de kledingbeurzen en de
andere vlooienmarkten waar u tegen betaling een plekje krijgt toegewezen om uw schatten uit te
stallen.

Het tweedehandscircuit
is geen vuilnisbak !

Andere gebaren om het
milieu te sparen ?
Neem een abonnement op “Mijn stad … onze planeet”:
een driemaandelijkse infokrant propvol praktische
besparingstips, advies, ideeën, informatie en antwoorden
op uw vragen. Speciaal voor alle Brusselaars die houden
van hun stad en die
beseffen dat er geen
reserveplaneet bestaat.
Gratis abonnement
op 02/775.75.75.

Wat kan u weggeven of verkopen ?
Aan wie geven ?
• Kleding en lederwaren (hemden, truien, tassen,
broeken, lakens enz.)
• Meubelen (zitbanken, stoelen, boekenrekken, kasten,
enz.)
• Sierstukken (bloempotten, lijsten, vazen, enz.)
• Huishoudtoestellen (wasmachines, vaatwasmachines,
ovens, strijkijzers, broodroosters, naaimachines, enz.)
• Informatica (computers, printers, scanners, enz.)
• En ook: speelgoed, boeken, cd’s, videospelletjes,
vaatwerk,… kortom te veel om op te noemen!

... of koop
tweedehands

Alles dient wel nog in goede staat te
zijn dus zonder gaten, zonder barsten
en niet volledig versleten. Verouderde
huishoudtoestellen en computers zijn
moeilijk aan de man te brengen, zelfs
als u ze gratis van de hand wil doen.
Ze worden beter gerecycleerd.

Liefdadigheidsorganisaties nemen uw
spullen in goede staat graag in ontvangst
in hun magazijn of komen ze bij u ophalen. Textiel kan u bovendien kwijt in de
containers die over heel het Brussels Gewest opgesteld
staan, of geef het mee met de ophalers die in sommige
wijken langskomen. Uiteraard kan u ook uw directe omgeving (familie, buren, vrienden of collega’s) plezieren met
van uw schenkingen!
Dit label garandeert dat ethische en solidaire criteria worden nageleefd bij het recupereren, sorteren en hergebruiken van afgedankte materialen.
Controleer altijd of het Solid’R-label aanwezig
is wanneer u spullen wil weggeven of tweedehands
aankopen. U vindt het op de textielzakken, de containers, de vrachtwagens, de winkels enz. Het label wordt toegekend door een onafhankelijke organisatie (Ethibel). Meer informatie vindt u op
www.solid-r.be

Als uw spullen echt hun beste tijd hebben gehad, dan is het
afval dat ook als dusdanig moet worden behandeld. Sommige voorwerpen worden volledig gedemonteerd voor
recyclage van de onderdelen of voor energieterugwinning
voor het deel dat niet gerecycleerd kan worden.
Maak gebruik van de diensten die Voor informatie, bel
worden aangeboden in het Brussels naar 0800/981.81
Hoofdstedelijk Gewest, ofwel door (gratis nummer)
u te richten tot uw gemeente, ofwel of surf naar
door uw afval toe te vertrouwen aan www.netbrussel.be
de goede zorgen van “Louis”. Uw
oude elektrische en elektronische toestellen kan u ook inleveren bij uw verkoper wanneer u een nieuw toestel koopt.
Er zijn dus mogelijkheden te over! Om wegwijs te raken,
slaat u er best de volledige gids over het beheer van grof huisvuil op na, die werd
uitgegeven door Net
Brussel.

Doe mee aan
het hergebruikcircuit !
Voor meer informatie over
het duurzaam verbruik en het leefmilieu
in Brussel kan u terecht bij de Dienst Info-Leefmilieu
van het BIM op het nummer
02/775.75.75 – www.ibgebim.be - info@ibgebim.be
Loket Info-Leefmilieu, Sint-Gorikshallen
Sint-Goriksplein • 1000 Brussel
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