REPAINT IN DE KRINGWINKELS
Alle Kempense recyclageparken aanvaarden gratis overtollige
verf. Deze verfresten worden met zorg geselecteerd. De resten die
voldoen aan de hoge kwaliteitseisen krijgen een nieuw leven onder
het Repaint label. Repaint verf kan je kopen in de onderstaande
kringwinkels:
• De Kringwinkel Zuiderkempen Geel, Heidebloemstraat 93
• De Kringwinkel Zuiderkempen Laakdal, Oude Geelsebaan 96
• De Kringwinkel Zuiderkempen Heist-op-den-Berg,
Noordstraat 25 bus 1
• De Kringwinkel WEB Turnhout, Steenweg op Tielen 70
• De Kringwinkel WEB Hoogstraten, Meerseweg 135b
• De Kringwinkel WEB Retie, Sint-Martinusstraat 76

Contact
• IOK Afvalbeheer - afvalbeheer@iok.be
• De Kringwinkel WEB - info@web.be
• De Kringwinkel Zuiderkempen
info@dekringwinkelzuiderkempen.be

REPAINT:
SAMEN GEVEN
WE VERF
EEN NIEUW
LEVEN

Wat is Repaint?
De Sprong vzw, De Kringwinkel Zuiderkempen, De Kringwinkel WEB
en IOK Afvalbeheer werken samen om duizenden liters verf per jaar
uit de afvalstroom te halen.
Iedereen heeft in zijn kelder of garage wel een aantal potten
verf staan. Die verf blijft daar meestal jaren staan om dan via de
recyclageparken binnen gebracht te worden. Veel van deze verf is
nog perfect bruikbaar. Met Repaint krijgt deze verf een tweede leven.
Het project heeft 2 doelen, enerzijds hergebruik stimuleren,
anderzijds sociale tewerkstelling creëren. Als kers op de taart wordt
de Repaint-verf goedkoop aangeboden in De Kringwinkels. Ideaal
voor iedereen die zijn muren een nieuw likje verf willen geven.

Geef verf
een nieuw
leven

1 Heb je in je
garage of kelder
nog verfpotten
staan die je niet
meer gebruikt?
Breng ze gratis naar
het recyclagepark.

2 Daar doet
de reyclageparkwachter de eerste
selectie. Binnenmuurverf op waterbasis wordt apart
verzameld voor het
Repaint project.

3 Medewerkers
van maatwerkbedrijf De Sprong
controleren de verfpotten voor een 2de
keer op kwaliteit.

4 Zij checken
de verf op uitdroging of vermenging met andere
producten, want
dat mag niet.

Wat willen we
met Repaint bereiken?
• Voorkomen dat goede verf
als afval wordt vernietigd.
• Minder belasting van het milieu.
• Extra tewerkstelling creëren
in de sociale economie.
• Verf beschikbaar en betaalbaar
maken voor mensen of
verenigingen.

7 …en voorzien
van een sticker
met het aantal
liter en de prijs.

5 De bruikbare
verfpotten met
goede verf worden
meegenomen naar
het atelier…

6 …waar ze
worden proper
gemaakt, gewogen…

8 De goede verf
gaat naar De
Kringwinkels.
Linda kan zo goede
én goedkope verf
op de kop tikken…

9 …voor een muur
die wel een nieuw
likje verf kan
gebruiken.
De cirkel is rond!

