BIJLAGE BIJ

OVEREENKOMST BEDRIJFSAFVAL
KLANTNUMMER
OPHAALPUNT
U sloot een contract met IVAGO voor de inzameling van gemengd bedrijfsafval (‘restafval’). Onderstaande paragrafen worden
toegevoegd aan het contract. Zo voldoet u aan de bepalingen inzake het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalbeheer).
§1. Het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalbeheer (VLAREMA) bepaalt dat tenminste de bedrijfsafvalstoffen vermeld in de
onderstaande tabel door de afvalstoffenproducent gescheiden aangeboden moeten worden en afzonderlijk moeten gehouden worden bij de ophaling of inzameling.
Deze verplichting is opgenomen in artikel 4.3.2. van het VLAREMA.
In de eerste kolom vult u voor de afvalstromen die apart worden ingezameld door IVAGO het soort recipiënt in. In de tweede kolom kruist u de afvalstromen aan die selectief
worden ingezameld via een ander kanaal.

A:
SOORT RECIPIËNT VOOR SELECTIEVE INZAMELING
DOOR ONDERTEKENENDE INZAMELAAR
vul in

B: SELECTIEVE
INZAMELING DOOR
ANDER KANAAL
kruis aan

1 Klein Gevaarlijk Afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
2 Glasafval
3 Papier- en kartonafval
4 Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
5 Groenafval
6 Textielafval
7 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
8 Afvalbanden
9 Puin
10 Afgewerkte olie
11 Gevaarlijke afvalstoffen
12 Asbestcementhoudende afvalstoffen
13 Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende
		 stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
14 Afvallandbouwfolies
15 Afgedankte batterijen en accu’s
16 PMD-afval
17 Houtafval
18 Metaalafval
19 Recycleerbare harde kunststoffen
20 Geëxpandeerde polystyreen
21 Folies
22 Afgedankte matrassen
23 Keukenafval en etensresten
24 Levensmiddelenafval
25
§2. De afvalstoffenproducent verbindt er zich toe de afvalstromen gescheiden aan te bieden door gebruik te maken van de met IVAGO overeengekomen recipiënten.
§3. Indien de afvalstoffenproducent de vooropgestelde inzamelwijze uitvoert zoals vermeld in de tabel, mag IVAGO ervan uitgaan dat de selectieve bronsortering van de
overeengekomen afvalstromen door de afvalstoffenproducent correct gebeurd is.
§4. De afvalstoffenproducent erkent dat hij voldoende en concreet geïnformeerd werd door IVAGO over de wettelijke verplichtingen aangaande de sorteerplicht, zoals
vastgelegd in VLAREMA artikel 4.3.2. en de manier waarop hij als producent op een efficiënte wijze zijn verplichtingen kan nakomen, zoals vastgelegd in VLAREMA artikel
6.1.1.4. 1°. De afvalstoffenproducent verklaart het communicatiemateriaal tot de einddatum van het contract te bewaren.

DATUM:
VOOR DE AFVALSTOFFENPRODUCENT					

VOOR IVAGO
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