Hakselteam aan Huis
In maart kunnen de Laakdalse burgers hun snoeihout aan huis laten hakselen.
Er wordt gehakseld van maandag 13 maart 2017 tot en met vrijdag 17 maart 2017.
Er worden geen dagen meer doorgegeven wanneer ze komen hakselen.
Inschrijven?
Inschrijven kan via de milieudienst tot en met woensdag 8 maart 2017. Wat moet je doorgeven:
Naam, adres, zeker telefoonnummer!!! Aantal m³ en welke soort bomen, struiken, … het zijn. Dit kan
op milieu@laakdal.be of 013/35 90 11.

Kostprijs?
-

Het eerste kwartier hakselen is gratis. Daarna wordt € 5 aangerekend per begonnen kwartier.
Er wordt max. 1 u gehakseld per adres.
Bij afwezigheid vind je de overschrijving in de brievenbus. Je betaalt voor het te hakselen
hout dat op jouw perceel ligt.
Het is niet voordelig om het snoeihout van verschillende buren samen op 1 perceel te leggen.
Er wordt immers maar 1 kwartier gratis gehakseld en maar 1 uur in totaal gehakseld PER PERCEEL.
Het is dus voordeliger voor jezelf en duidelijker voor het hakselteam dat het snoeihout per perceel
wordt gelegd.

Praktisch:
-

-

Leg het snoeihout met de takken in dezelfde richting aan de straat zonder te hinderen.
Het Hakselteam rijdt geen percelen op! De takken in dezelfde richting leggen zorgt ervoor
dat deze gemakkelijker hanteerbaar zijn voor het Hakselteam, zodat ze sneller kunnen
werken en meer kunnen hakselen op een kortere periode.
Snoeihout mag samengebonden worden, maar enkel met NATUURTOUW (gebruik zeker
geen ijzerdraad!!!) en in hanteerbare hoeveelheden.
Verwijder wortelkluiten, stronken, stenen en rietstengels: deze worden NIET gehakseld en
blijven op uw perceel liggen.
Leg een zeil klaar om de snippers op te vangen.
De takken mogen max. 15 cm dik zijn.
Voor het comfort van onze medewerkers wordt gevraagd om snoeihout met doornen,
stekels, e.d. apart te leggen. Gelieve hiermee rekening te houden.

Opgelet: enkel snoeihout van particulieren wordt gehakseld.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsformulier
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Aantal m³: ………………………………………………………. Soorten: …………………………………………………………..…

