ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR EVENEMENTENCONTAINER I.V.I.O.
Als school of gemeentelijke vereniging heeft u de mogelijkheid om voor uw evenement afvalcontainers
te ontlenen bij IVIO om het vrijgekomen afval maximaal selectief in te zamelen met het oog op
recyclage.
De container bestaat uit verschillende mobiele onderdelen:
 4 afvaleilanden (een mobiel framewerk met telkens 4 rolcontainers van 240 liter)
 8 reserverolcontainers van 240 liter
 2 glasbollen
De afvaleilanden voorzien in een handige tool om het restafval, P+MD, papier & karton en glas op uw
evenement vlot selectief in te zamelen met oog op een efficiënte verwerking. Door de kleurrijke
combinatie van containers en panelen zien de aanwezigen in één oogopslag waar ze terecht kunnen
met hun afval.

A. Sorteerregels:
1.

P+MD
Wat kan?
 Plastic verpakkingen (flessen, flacons, schaaltjes, bakjes, potjes, tubes, folies, zakjes, plastic
bekers)
 Metalen verpakkingen (drank- en conservenblikken, spuitbussen van voedingsmiddelen en
cosmetica , bakjes, schaaltjes, deksels, doppen, kroonkurken,…)
 Drankkartons: niet alle drankkartonnen bevatten drank. Het kan ook om andere
voedingswaren zoals bv. room, tomatensaus of yoghurt gaan.
Wat kan niet?
 Verpakkingen bestaande uit een mix van materialen (plastic en niet plastic)
 Verpakkingen met een kindveilige sluiting
 Verpakkingen die giftige of bijtende middelen bevat hebben (motorolie, smeermiddelen,
pesticiden, lijm, verf, vernis,…)
 Piepschuim
 Aluminiumfolie
Aandachtspunten voor een vlot sorteerproces
 Steek verpakkingen of bekers niet in elkaar
 Deponeer enkel verpakkingsmateriaal in de P+MD-container (andere voorwerpen uit plastic
zoals bv. een emmer of speelgoed horen hier niet thuis)
 Scheid verschillende soorten plastic van elkaar voor u ze in de P+MD-container deponeert (vb.
scheid de afsluitfolie van het potje yoghurt of een schaaltje charcuterie). Deze worden
afzonderlijk gerecycleerd.

2.

PAPIER & KARTON
Wat kan?







Papieren zakken en kartonnen dozen zonder etensresten
Kranten, tijdschriften, reclamefolders, boeken
Brieven en enveloppen (zonder venster)
Opgeplooid karton
Eierkartons
Rol toiletpapier
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Wat kan niet?





3.

Vuil of vettig papier en karton
Vuile pizzadozen (met etensresten)
Cellofaanpapier
Behangpapier
Aluminiumfolie

GLAS
Wat kan?
 Transparante glazen flessen, bokalen en flacons (zonder dop, deksel en etensresten)
Wat kan niet?








4.

Hittebestendig glas (vb. ovenschotels, kookplaten)
Porselein & aardewerk
Stenen flessen en kruiken
Opaalglas, niet-doorzichtig glas
Vlak glas zoals ruiten en spiegels
TL-en gloeilampen
Deksels of doppen

RESTAFVAL
Wat kan?
Brandbaar afval dat niet in de P+MD, Papier en karton of glasbol mag. Dit met uitzondering van
de zaken hieronder die NIET in de restafvalzak mogen.
Wat kan niet?









Scherpe voorwerpen
Injectienaalden
Chemische producten
Verfpotten
Lampen
Batterijen
Afvalstoffen in vloeibare vorm
Afvalstoffen in poedervorm

B. Algemene voorwaarden voor ontlening van de evenementencontainer
1.

AANVRAAG
De evenementencontainer moet minstens 14 kalenderdagen op voorhand aangevraagd worden.
IVIO bevestigd de reservatie, waardoor de organisator van het evenement zeker is van ontlening.

2.

CRITERIA VOOR LEVERING EN OPHALING
Levering
De gereserveerde evenementencontainer wordt door IVIO geleverd en geplaatst. De organisator
dient hierbij rekening te houden met onderstaande zaken:
 Een levering kan gebeuren vanaf maandagmorgen 8u00 tot vrijdagnamiddag 16u00.
 De leverplaats moet bereikbaar zijn vanaf de openbare weg

goedgekeurd raad van bestuur I.V.I.O. 11/04/2022

2/3

 De ondergrond van de leveringsplaats moet verhard zijn. De evenementencontainer wordt
nooit op een weiland geleverd
 Op de leveringsplaats moet voldoende ruimte zijn om de container te plaatsen (afmeting
container L: 6,00 m, B: 2,50 m, H: 1,50 m + vrachtwagen)
 Bij reservatie dient steeds de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatse
te worden opgegeven.
Ophaling
 Ophaling door IVIO kan plaatsvinden vanaf maandagmorgen 8u00 tot vrijdagnamiddag 16u00
 Op de voorziene dag van ophaling moeten alle afvalbakken en al het bijhorende materiaal klaar
staan op de verzamelcontainer De organisatoren controleren vooraf of het afval in de op te
halen containers conform de sorteerregels wordt aangeboden.
3.

PRIJZEN
Er wordt een vast tarief gerekend van € 75,00 (exclusief BTW). Deze kostprijs omvat de levering
en ophaling van de verzamelcontainer en de verwerking van maximum 12 rolcontainers met
restafval. De overige fracties zijn gratis.
Vanaf de 13e rolcontainer met restafval wordt een meerprijs van € 7 (exclusief BTW) / container
aangerekend.
De inhoud van de containers wordt gecontroleerd. Indien de gesorteerde fracties (P+MD / papier
en karton / glas) onzuiver zijn, worden deze als restafval beschouwd en wordt de prijs van € 7
(exclusief BTW) / container aangerekend. Bijkomend is het zo dat indien het restafval gevaarlijk
afval of andere afvalsoorten die verplicht selectief moeten aangeboden worden bevat, dit door
IVIO nog uitgesorteerd dient te worden. Kosten hiervoor worden integraal doorgerekend naar de
organisator van het evenement die verantwoordelijkheid is voor de goede sortering.
Bij verlies of beschadiging van de rolcontainers wordt € 55 (exclusief BTW) per rolcontainer
aangerekend.
Voor beschadiging aan een glasbol wordt € 1.250 (exclusief BTW) aangerekend indien deze niet
meer hersteld kan worden.
Andere beschadigingen (framewerk, afvaleilanden, afzetcontainer,…) worden aan kostprijs
doorgerekend.
Verloren ritten, doordat de organisator zijn afspraken niet is nagekomen, worden aan € 60
(exclusief BTW) per rit aangerekend.
De betaling gebeurt via overschrijving nadat door IVIO een factuur wordt opgemaakt.
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