
STARTPREMIE: ÉÉNMALIG €150
Organisaties die voor de eerste keer een rolcontainer gebruiken voor het sorteren van 

hun verpakkingsafval (ongeacht het type materiaal), krijgen een eenmalige startpremie. 

Op voorwaarde dat de organisatie in het verleden nooit eerder een recyclage- of container-

premie genoot. Deze premie wordt éénmaal per ondernemingsnummer toegekend.

CONTAINERPREMIE: €60/JAAR

Voor containers van IVAGO, met minstens 70% bedrijfsmatig verpakkingsafval  

(papier en karton).

ZAKPREMIE: €0,50/AANGEKOCHTE ZAK

De zakpremie is bestemd om de selectieve inzameling van kleine hoeveelheden zuivere 

plastic te stimuleren. Het bedrag van deze premie komt neer op €0,50 per aangekochte 

zak (met een maximum van 500 zakken/site/jaar).

De premies worden automatisch aangevraagd door de afvalophalers aangesloten bij 

Valipac. U hoeft deze dus niet zelf aan te vragen! Eenmaal de aanvraag is goedgekeurd, 

ontvangt u per mail of brief een code die u toegang geeft tot myCertificate.be. Het enige 

wat u dan nog moet doen is het controleren van de gegevens en de uitbetaling van de 

premie valideren.

Belangrijk: de premies worden uitbetaald in de loop van het jaar volgend op het jaar 

waarop ze betrekking hebben. Meer info? www.valipac.be

BEDRIJVIG IN AFVALBEHEER
IVAGO BEDRIJFSNIEUWSBRIEF

APRIL 2022

GEEF UW 
ZOMERSLUITING
TIJDIG DOOR!

Neemt u deze zomer een wel-

verdiende rustperiode? Meld de 

sluiting van uw bedrijf minstens 

14 dagen voor de effectieve slui-

ting. Op die manier betaalt u enkel nog voor 

de huur van uw containers. De aanvraag zelf 

kan u gemakkelijk indienen via het vakantie-

formulier op onze website (Mijn IVAGO).

• Meld u een tijdelijke stopzetting voor al 

uw afvalsoorten (containers)? 

Selecteer ‘Mijn volledig bedrijf en AL mijn 

gekoppelde adressen van ophaling’.

• Meld u een tijdelijke stopzetting voor 

één afvalsoort of meld u de sluiting van 

slechts één van uw ophaaladressen? 

Selecteer ‘Enkel een bepaald gekoppeld 

adres of een specifieke afvalsoort.

Uw organisatie 
mee op pad  

met IVAGO?

Droomde u ervan om 
ooit eens mee te lopen 
met één van onze op-

haalploegen? Dan is dit 
uw kans! Stuur een mail 

naar info@ivago.be en 
overtuig ons waarom we 

één iemand binnen uw 
organisatie mee op pad 

mogen sturen. Kandida-
turen insturen kan t.e.m. 
vrijdag  29 april. Succes!

OPROEP 

HOEZO, EEN PREMIE 

VOOR VERPAKKINGSAFVAL?



Niet enkel als particulier, maar ook als bedrijf in 

Vlaanderen bent u verplicht uw afval te sorteren 

volgens Vlarema 8: ‘bronsortering’. In totaal zijn 

er 24 verschillende afvalstromen die u als bedrijf 

verplicht apart moet houden. Het gebeurt zelden 

dat alle afvalstromen tegelijkertijd in uw organisa-

tie voorkomen. Meer info? Surf naar www.ivago.be/

vlarema

Daarnaast zijn sinds 1 januari 2021 

bedrijven die minstens één keer per week 

warme maaltijden bereiden of serveren, 

verplicht etensresten te sorteren in een gft-con-

tainer. Meer info? Surf naar ovam.be/keukenafval
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FEESTDAG

NORMALE 
DAG VAN 
OPHALING VERSCHUIVINGSDAGEN

PAASMAANDAG MA 18 april 2022

DI 19 april 2022

Restafval → DI 19 april 2022

→ WO 20 april 2022

Pmd, papier & karton, 

glas en plasticfolie

→ WO 20 april 2022

Gft → DI 19 april 2022

O.H. HEMELVAART DO 26 mei 2022 Restafval, pmd,  

papier & karton,  

glas en plasticfolie

→ WO 25 mei 2022

PINKSTERMAANDAG MA 6 juni 2022

DI 7 juni 2022

Restafval → DI 7 juni 2022

→ WO 8 juni 2022

Pmd, papier & karton, 

glas en plasticfolie

→ WO 8 juni 2022

Gft → DI 7 juni 2022

FEEST VAN  

DE VLAAMSE  

GEMEENSCHAP

MA 11 juli 2022

DI 12 juli 2022

Restafval → DI 12 juli 2022

→ WO 13 juli 2022

Pmd, papier & karton, 

glas en plasticfolie

→ WO 13 juli 2022

Gft → DI 12 juli 2022

UW SORTEERPLICHT 
ALS BEDRIJF! OPGELET! 

IVAGO heeft als plicht 

elk recipiënt bij iedere 

ophaling te controleren 

op sorteerfouten. Om 

die controle mogelijk te 

maken, is het gebruik  

van niet-transparante 

restafvalzakken van 

meer dan 60 liter sinds 

1 januari 2022 verboden. 

Dit verbod is enkel van 

toepassing als het afval 

ook nog in een container 

wordt gedaan en telt niet 

als de bordeaux zak het 

enige recipiënt is.

VERSCHUIVINGS-

DAGEN

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.

IVAGO
KLANTENRELATIES 
Proeftuinstraat 43

9000 Gent

09 240 81 11

info@ivago.be

www.ivago.be

REST GFT PAPIER GLAS PMD


