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2019 IN CIJFERS
Dit is een nieuwsbrief die geadresseerd wordt aan onze klanten die bedrijfsafval aanbieden.
Maar wie zijn jullie? Bovendien is
het einde van het jaar het goede
moment om enkele treffende
cijfers in beeld te brengen.

OPGEHAALD VOLUME
AFVAL IN 2019

In 2019 haalden we afval op bij 3 689
bedrijfsafvalklanten. Hoewel de
naam laat uitschijnen dat dit enkel
bedrijven zijn, vallen ook lagere en
middelbare scholen en stadsdiensten
onder deze noemer. Zo halen we afval
op bij liefst 268 scholen in Gent en
omstreken. Alle scholen en diensten
zijn samen goed voor 13% van onze
klantenportefeuille.
Nog enkele wist-je datjes: in 2019 was
de grootste aanbieder van bedrijfsafval de horecasector, gevolgd door de
detailhandel en non-food. We haalden
in totaal 168 854 m3 afval op bij onze
bedrijfsklanten. De meest opgehaalde
fractie is nog steeds restafval. Minder
dan 1% van het totaal gewicht aan
aanbiedingen was gft.

ONZE TIP VOOR 2020

REST

PAPIER & KARTON

PLASTICFOLIES
GFT
GLAS
PMD

Restafval is de duurste fractie … Dus blijf sorteren, zodat jouw factuur
tot het minimum beperkt blijft en wij alles optimaal kunnen recycleren.

EEN WARME OPROEP
We plannen onze ophalingen zo stipt mogelijk in. Graag vragen
we je om ook in 2020 tijdig, dat is minimum 14 dagen op voorhand, vakantiemeldingen aan te maken via het e-loket. Heb je
vragen over hoe je dit exact moet doen of zijn er onduidelijkheden, neem gerust contact met ons op.

VERSCHUIVINGSDAGEN
Bewaar dit overzicht in de buurt van de afvalcontainers en speel het daar aan je medewerkers. Zo is iedereen steeds op de
hoogte van verschuivingsdagen in geval van feestdagen. Je kan dit overzicht ook raadplegen op www.ivago.be/bedrijfsafval.
Feestdag

PAASMAANDAG

Normale dag van ophaling

Verschuivingsdagen
restafval

> dinsdag 14 april 2020

Maandag 13 april 2020

papier/karton en plasticfolies,
glas, pmd, gft

> woensdag 15 april 2020

Dinsdag 14 april 2020

restafval

> woensdag 15 april 2020

BETALING AFVALZAKKEN
Bij de start van het nieuwe jaar betaal je alle zakken (restafval, pmd en
plasticfolies) vooraf via een orderbevestiging of onmiddellijk bij de levering
via bancontact. Dit systeem wordt nu al toegepast voor de bordeaux zakken
en trekken we dus door naar alle zakken. Achteraf betalen, via de maandfactuur, is vanaf 1 januari 2020 niet meer mogelijk.

TIPS VOOR EEN
VLOTTE OPHALING
Een vlotte ophaling van containers, dat kan door rekening te
houden met onderstaande tips.

IVAGO WENST U
EEN CONTAINER VOL
SUCCES EN VOORSPOED
VOOR 2020!

HULP NODIG?
IVAGO klantenrelaties
Proeftuinstraat 43 - 9000 Gent
tel. 09 240 81 11 - fax 09 240 81 96
klantenrelaties@ivago.be
522479 | v.u. Didier Naessens - IVAGO - Proeftuinstraat 43 - 9000 Gent

Wij helpen je graag! Neem
contact met ons op via
klantenrelaties@ivago.be
of 09 240 81 11.

 Zet containers op een vlakke
en goed verharde ondergrond. Vermijd steenslag,
aarde of hoogteverschillen.
 Zorg ervoor dat de containers
niet overvol of te zwaar zijn.
 Richt de handgrepen naar de
straatzijde en zorg voor een
goede bereikbaarheid.
 Hou bij vriesweer de toegangswegen naar je container ijs- en sneeuwvrij.
 Voorzie voldoende circulatie
in je container zodat het
afval niet kan vastvriezen.

