Algemene info
Evenementenverzamelcontainer
De evenementencontainer is een grote open container met daarin
opgeborgen vier afvaleilanden, een aantal reserverolcontainers en
twee glascontainers. De bedoeling is om de afvaleilanden op diverse
plaatsen van het evenement te installeren.

Afvaleiland
Een afvaleiland is een inzamelpunt waar de bezoekers van een
evenement volgende afvalsoorten kunnen sorteren: PMD, papier &
karton en restafval. De organisator van het evenement bepaalt welke
afvalsoorten er ingezameld worden. Eventueel kan de organisator zelf
nog enkel bijkomende recycleerbare fracties bijvoegen.
De afvalsoorten worden in rolcontainers gedeponeerd.

Rolcontainers
Een afvalbak op wieltjes die toelaat om een specifieke afvalsoort te
sorteren.

Sorteerregels
PMD
Wat kan?
Plastic flessen en flacons
Metalen verpakkingen (ook spuitbussen van voedingswaren en cosmetica, schaaltjes en
bakjes, metalen deksels
en doppen).
Drankkartons
Wat kan niet?
Alle andere verpakkingen en voorwerpen (bv. Plastic potjes en vlootjes, plastic zakken, folie),
verpakkingen die
giftige of bijtende middelen bevat hebben, aluminiumfolie, piepschuim.

Papier en karton
Wat kan?
Papieren zakken en kartonnen dozen (verpakkingen), kranten, tijdschriften, folders, boeken,
schrijf- en
machinepapier.

Wat kan niet?
Vuil of vet papier/karton, cellofaanpapier, behangpapier, aluminiumfolie

Glas
Wat kan?
Transparante glazen flessen, bokalen en flacons
Wat kan niet?
Hittebestendig glas, porselein en aardwerk, stenen flessen en kruiken, opaalglas en kristal,
vlak glas zoals ruiten en spiegels, lampen en TL-Lampen

Restafval
Wat kan?
Alles wat niet in de PMD, Papier en karton of glasbol mag.
Wat kan niet?
Chemische producten, tuinafval.

Algemene voorwaarden voor ontlening van de
evenementencontainer
Aanvraag
De evenementencontainer aanvragen via het invulformulier minimaal 14 dagen op
voorhand. I.V.I.O. bevestigt de
reservatie waardoor de organisator van het evenement zeker is van de
ontlening.

Criteria voor Levering en ophaling
Levering
De evenementencontainer wordt door I.V.I.O. geleverd en geplaatst. Hierbij dient rekening
gehouden te worden met de volgende zaken:
• Een levering kan gebeuren vanaf maandagmorgen 8.00 u tot vrijdagavond 16.00 u
• De leveringsplaats moet bereikbaar zijn vanaf de openbare weg
• De ondergrond van de leveringsplaats moet verhard zijn; de verzamelcontainer
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: 2,50m, H: 1,50m + vrachtwagen.)
• Bij de reservatie dient steeds een telefoonnummer van een contactpersoon ter
plaatse te worden opgeven.

Ophaling
•
•

Een ophaling kan gebeuren vanaf maandagmorgen 8.00 u tot vrijdagavond 16.00 u
Op de voorziene dag van ophaling moeten alle afvalbakken en al het bijhorende
materiaal klaar staan op de verzamelcontainer.

Prijzen
Er wordt een vast tarief gerekend van 75,00 euro (exclusief BTW). Deze kostprijs omvat de
levering en ophaling van de verzamelcontainer; tevens is de verwerking van maximum 12
rolcontainers met restafval in de prijs begrepen. De overige fracties zijn gratis. Vanaf de 13e
rolcontainer met restafval wordt een meerprijs aangerekend van 7 euro (exclusief
BTW)/container.
De inhoud van de containers wordt bij levering gecontroleerd. Indien de gesorteerde fracties
(PMD, glas, papier & karton of andere bijkomende fracties) onzuiver zijn, worden deze als
restafval beschouwd en wordt de prijs van 7 euro (exclusief BTW)/container aangerekend.
Bij verlies of beschadiging van de rolcontainers wordt 55 euro (exclusief BTW) per
rolcontainer aangerekend. Voor beschadiging aan een glasbol wordt 1.250 euro
(exclusief BTW) aangerekend indien deze niet meer kan hersteld worden; in geval
van herstelling wordt de herstelkost volledig doorgerekend. Andere beschadigingen
(framewerk afvaleilanden, afzetcontainer, …) worden aan kostprijs doorgerekend.
Verloren ritten, doordat de organisator zijn afspraken niet is nagekomen, worden aan
60 euro (exclusief BTW) per rit aangerekend.
De betaling gebeurt via overschrijving nadat door I.V.I.O. een factuur wordt opgemaakt.

Stuklijst evenementencontainer
Een evenementencontainer bestaat uit volgende onderdelen:
• 4 afvaleilanden(mobiel framewerk met 4 rolcontainers)
• 8 reserverolcontainers
• 2 glasbollen
Voorwaarden goedgekeurd door de Raad van Bestuur I.V.I.O. op 21/10/2013

