WASBARE
LUIERS

JE KRIJGT EEN PREMIE!
Als je kiest voor herbruikbare luiers krijg je sinds 2011 een
ﬁnanciële ondersteuning van het stadsbestuur van Harelbeke
voor de helft van de factuurprijs met een maximum van €
200. Vraag de premie aan vóór de vierde verjaardag van je kind.

GOED VOOR ONZE PLANEET

MEER INFO

Met wasbare luiers investeer je in de toekomst van onze planeet.
En bijgevolg ook in de toekomst van je kinderen. Voor de hele luierperiode
van je kind heb je 1 ton wegwerpluiers nodig. Dit komt overeen met één
huisvuilzak per week. Die gaan allemaal de verbrandingsoven in!

Wil je graag de premie aanvragen, neem dan een kijkje op
www.harelbeke.be of contacteer de milieudienst via
milieu@harelbeke.be of 0800/212 02.

Vraag je premie aan!

HUH?

STARTKOST

• Milieuvriendelijk •

Wasbare luiers vormen een milieuvriendelijk alternatief voor wegwerpluiers.
Bovendien zijn ze ﬁnancieel interessant, ze verhogen het comfort voor je
baby en zijn handig in gebruik!
De moderne wasbare luiers lijken sterk op wegwerpluiers.
Ze zijn meestal voorgevormd en sluiten met klittenband of drukknopen.
Ze bestaan uit katoen, bamboe, badstof, hennep, wol of ﬂeece.
Ze bestaan uit verschillende delen:
•
•
•
•

De luier zelf zorgt voor de nodige absorptie;
Een overbroekje zorgt voor waterdichtheid en beschermt tegen lekken;
Een inlegger zorgt voor extra absorptie, bijvoorbeeld tijdens de nacht;
Een papieren inlegvliesje vangt de stoelgang op.

Er bestaan ook alles-in-één luiers, die hebben een waterdichte buitenzijde,
zodat geen apart overbroekje nodig is.
Wasbare luiers bestaan in verschillende soorten en merken.

VOORDELEN
Minder restafval tijdens de luierperiode.

Dankzij een dun, wegwerpbaar inlegdoekje kan de
• Makkelijk te reinigen • ontlasting van de baby gemakkelijk en snel worden
verwijderd.
Wasbare luiers hoef je maar één keer in huis te halen: je wast je luiers thuis
schoon en gebruikt ze opnieuw. Je moet dus niet meer slepen met grote pakken
wegwerpluiers in de supermarkt.
Om je op weg te helpen met de startinvestering biedt Stad Harelbeke een premie
aan. Deze opstartkosten zijn de moeite waard, want na anderhalf jaar heb je je
investering al terug.
Ze kosten aan het einde van de rit minder dan wegwerpluiers.
Wegwerpluiers kosten per kind voor de hele luierperiode zo’n 800 à 1400 euro voor de
aankoop van de vuilniszakken en de luiers.
Voor wasbare luiers betaal je voor de volledige periode 700 à 1000 euro voor de
aankoop en de waskosten. Met dit uitgespaarde bedrag kan je jezelf bijvoorbeeld
een energiezuinige wasmachine schenken.

• Zeer comfortabel •

De luiers zijn beter afgewerkt dan wegwerpluiers en
passen perfect voor elke baby.

• Makkelijk aan te doen • Dankzij klittenband of drukknoppen kan je de luiers
even gemakkelijk vervangen als wegwerpluiers.
• Natuurlijk •

• Uiteindelijk goedkoper •

De meeste wasbare luiers maken gebruik van natuurlijke
producten, ideaal voor gevoelige babybilletjes.
Je kunt ﬂink wat besparen met wasbare luiers.
Bij een tweede kindje wordt het voordeel nog groter.

