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OP RONDE IN TIJDEN VAN CORONA:
7500 KILO RESTAFVAL I.P.V. 10.000 KILO.
Peter (chauffeur) en Marcel (ophaler) rijden samen al zo’n 18 jaar de restafvalronde in centrum Gent. Velen
onder jullie zullen dit duo ongetwijfeld kennen van hun ronde die dwars door de Korenmarkt, Vrijdagsmarkt
en Veldstraat rijdt. ‘We worden zeer graag gezien door onze bedrijfsklanten en maken wel eens tijd voor
een babbeltje met de klant of zwaaien geregeld vanachter het raam in onze vrachtwagen.’
Maar ook voor Peter en Marcel heeft de coronacrisis een aanzienlijke impact op hun ronde. ‘Voor de
crisis haalden we dagelijks zo’n 10.000 kilo aan restafval op. Nu zijn er soms dagen waarbij we maar
7.500 kilo ophalen. Onze werkdag ziet er nu ook helemaal anders uit.
De reden? Minder verkeer in het centrum en heel wat tijdelijke sluitingen bij klanten.’ We starten ook
vroeger zodat niet alle medewerkers tegelijk op IVAGO zijn. Peters grootste wens voor 2021? ‘Dat
iedereen gezond blijft. De rest komt dan hopelijk wel weer vanzelf.’

VERSCHUIVINGSDAGEN
Feestdag

Normale dag van ophaling

Verschuivingsdagen

Paasmaandag

Maandag

Restafval

 dinsdag

Papier/karton en plasticfolies, glas, pmd, gft

 woensdag 7 april 2021

Dag van de Arbeid

Hemelvaart

Pinkstermaandag

5 april 2021

6 april 2021

Dinsdag

6 april 2021

Restafval

 woensdag 7 april 2021

Zaterdag

1 mei 2021

Restafval, Papier/karton en plasticfolies, pmd, gft

 ophaling vervalt

Glas

 maandag 3 mei

Restafval

 woensdag 12 mei 2021

Papier/karton en plasticfolies, glas, pmd, gft

 woensdag 12 mei 2021

Restafval

 dinsdag

Papier/karton en plasticfolies, glas, pmd, gft

 woensdag 26 mei 2021

Restafval

 woensdag 26 mei 2021

Donderdag 13 mei 2021

Maandag

Dinsdag

24 mei 2021

25 mei 2021

2021

25 mei 2021

De verschuivingsdata digitaal raadplegen? Surf naar www.ivago.be/nl/bedrijven/verschuivingsdagen.

EEN SUCCESVOL EN GEZOND 2021

HOE MELD IK MIJN (TIJDELIJKE) SLUITING ?

G FT

Door de coronacrisis en de opgelegde maatregelen vanuit de overheid kan u een tijdelijke schorsing
van uw ophalingen melden. Op die manier betaalt u enkel nog voor de huur van uw container(s). Is
uw bedrijf tijdelijk gesloten of wilt u de ophaling van één of meerdere fracties tijdelijk stopzetten?
Dien dan een aanvraag in via het vakantieformulier op onze website.

Serveert of bereidt uw bedrijf
minstens één keer per week
warme maaltijden?

A Meld u een tijdelijke stopzetting voor al uw afvalsoorten (containers)?
Selecteer ‘Mijn volledig bedrijf en AL mijn gekoppelde adressen van ophaling’.

Dan bent u sinds 1 januari 2021
verplicht deze te sorteren in
een gft-container. S
ommige van onze klanten
ontvingen hierover een
nieuwsbrief in januari.

Tip: alle digitale nieuwsbrieven
vindt u ook op onze website!
Vanaf 1 januari 2024 geldt deze
sorteerregel voor alle bedrijven.

B Meld u een tijdelijke stopzetting voor één afvalsoort (container) of meld u
de sluiting van slechts één van uw ophaaladressen? Selecteer
‘Enkel een bepaald gekoppeld adres of een specifieke afvalsoort’.
Meer info?
www.ovam.be/keukenafval.

OPGELET
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Enkel door melding
via het vakantieformulier
worden uw ledigingen voor
deze periode niet
aangerekend.

Volg ons om op de hoogte te blijven
van het laatste IVAGO-nieuws.
Heeft u na het lezen van deze
nieuwsbrief nog vragen?
Aarzel niet om ons te contacteren.

WINTERTIP
Een nieuw jaar staat garant voor goede voornemens.
Onze wintertip voor een veilige en vlotte ophaling?
Houd uw aanbiedingsplaats ijsvrij en plaats de
container(s) op een verharde ondergrond.

IVAGO klantenrelaties
Proeftuinstraat 43 - 9000 Gent
tel 09 240 81 11
info@ivago.be - www.ivago.be

