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ALGEMENE VOORWAARDEN  
VERHUUR ROLCONTAINERS VOOR EVENEMENTEN  

 
OVEREENKOMST 

 
IVIO stelt gratis rolcontainers ter beschikking voor het selectief inzamelen van restafval en 
PMD op evenementen. Deze dienstverlening is exclusief voor evenementen van gemeen-
telijke diensten, aanverwante overheden en alle vormen van verenigingen zoals o.a. jeugd- 
en sportverenigingen gelegen in de IVIO-regio. 

HIERBIJ GELDT VOLGEND REGLEMENT: 

ROLCONTAINERS VOOR RESTAFVAL: 

Artikel 1: 

De rolcontainers moeten door de klant zelf bij IVIO worden opgehaald en na gebruik door 
de klant leeg bij IVIO teruggebracht worden.  

De rolcontainers dienen volledig proper terugbezorgd te worden. 

 

Artikel 2:  

De huurder staat zelf in voor de lediging van de containers. De huurder beoogt een 
maximale selectieve inzameling en verwijdert het afval volgens de wettelijke bepalingen. 

 

Artikel 3:  

De rolcontainers voor restafval worden gratis ter beschikking gesteld. 

 

ROLCONTAINERS VOOR PMD: 

Artikel 4:  

De rolcontainers moeten door de klant zelf bij IVIO opgehaald worden en door de klant 
leeg bij IVIO teruggebracht worden. 

De rolcontainers dienen volledig proper terugbezorgd te worden. 

 

Artikel 5: 

De huurder zorgt ervoor dat de containers als ‘sorteereilanden’, met minstens 1 PMD- en 
1 restafvalcontainer, geplaatst worden op het evenement. De huurder zorgt ook dat de 
correcte zakken voor de verschillende fracties gebruikt worden. De huurder staat zelf in 
voor de lediging van de containers. De huurder beoogt een maximale selectieve inzameling 
en verwijdert het afval volgens de wettelijke bepalingen. 

 

BOETES: 

Artikel 6:  

Per rolcontainer die niet volgens het reglement terug wordt aangeboden bij IVIO wordt er 
5 euro (exclusief BTW) kosten aangerekend. 
Herstelling van schade aan rolcontainers wordt doorgerekend volgens factuur van de 
hersteller. 
Per ontbrekende rolcontainer bij terugbrenging wordt er 50 euro (exclusief BTW) 
aangerekend. 
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AANVRAAG 

Artikel 7: 

De aanvraag voor het bekomen van rolcontainers dient minimaal 2 weken op voorhand te 
gebeuren.  
 
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden Handtekening huurder 
 
 
 
Het Belgisch Recht is van toepassing op deze overeenkomst. 
Geschillen die ontstaan en niet minnelijk kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan en beslecht 
worden door de bevoegde Rechtbank van Kortrijk. 


