
Vanaf 2021 moet uw 
bedrijf verplicht 
biogas produceren

Meer info? ovam.be/keukenafval

NIEUW SINDS 1 JANUARI 2021! 
AANGEPASTE GFT-REGELS*

IVAGO BEDRIJFSNIEUWSBRIEF - EXTRA NUMMER - JANUARI 2021
bedrijvig IN AFVALBEHEER

Heeft uw bedrijf veel keukenafval of etensresten? Dan bent u sinds 1 januari 
2021 verplicht deze te sorteren in een  gft-container. Dit geldt voor bedrijven 
waar regelmatig en minstens één keer per week warme maaltijden worden 
geserveerd of bereid.  

Volgens die nieuwe richtlijn van OVAM (De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) geldt dit voor:
• Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen;
• Ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden;
• Woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden;
• Penitentiaire inrichtingen;
• Kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers;
• Bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers;
• Restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag;
• Feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen;
• Cateringbedrijven.

Opgelet! Vanaf 2024 is deze sorteerregel verplicht voor alle bedrijven.
Meer info vindt u op: ovam.be/keukenafval

*Lees de uitgebreide sorteerregels op onze website: www.ivago.be/nl/bedrijven/afval/gids

WAAROM BETER SORTEREN?

Het lijkt een hele opgave voor uw bedrijf, 
maar het heeft ook heel wat voordelen. 

• We beperken het restafval dat verbrand moet worden.
• Door correct te sorteren krijgen uw etensresten en keukenafval een tweede leven in 
 de vorm van biogas of compost.
 - Het biogas wordt ingezet om gezinnen en bedrijven te voorzien van groene energie.
 - Compost is het ideale hulpmiddel om grond gezonder te maken.

Wilt u extra communicatiemateriaal om uit te hangen? 
Surf naar www.ovam.be/keukenafval

GFT-sorteerregels

 WEL
Resten van fruit, 
groenten en aardappelen
Broodresten
Vlees-, vis- en schaaldierresten
Eieren, eierschalen en vaste zuivel
Dierlijk en plantaardig keukenafval 
en etensresten
Koffiedik en papieren filters, 
theebladeren
Noten en pitten

 NIET
Sauzen, oliën, vet
Schelpen van mossels, oesters …
Beenderen van dierlijk (slacht)afval
Theezakjes en koffiepads
Vloeistoffen (soep, melk, koffie …)
Plastic, glas of metaal
Asresten, houtskool



IVAGO klantenrelaties

Proeftuinstraat 43 - 9000 Gent
tel 09 240 81 11
klantenrelaties@ivago.be
www.ivago.be
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WAAR EN WANNEER HAALT IVAGO UW GFT OP?
Hieronder vindt u een kaart van het IVAGO-werkingsgebied. 
Aan de hand van de kleurenlegende, ziet u onder welke gft-ophaalzone u valt en wat onze 
ophaalfrequentie is in deze zone.

Buiten Oost > donderdag om de twee weken
Buiten West > maandag om de twee weken

Binnen Oost > donderdag wekelijks
Binnen West > maandag wekelijks

Centrum Oost > donderdag wekelijks, 
   of tweemaal per week op aanvraag 
   (maandag en donderdag)
Centrum West > maandag wekelijks, 
   of tweemaal per week op aanvraag 
   (maandag en donderdag)

Heeft u vragen over ons 
werkingsgebied of zijn er 
onduidelijkheden? 
Contacteer ons en wij zoeken, 
samen met u, naar een gepaste 
oplossing op maat van uw bedrijf.

Heeft u na het lezen van deze 
nieuwsbrief nog vragen? 
Aarzel niet om ons te contacteren!

ONZE 3 (SORTEER)TIPS

STAP 1  Verzamel uw gft-afval in aparte afvalbakken 
• Zorg voor aparte afvalbakken waarin uw medewerkers hun keukenafval en etensresten gooien 

en verzamel dit in uw gft-container. Zo vermijdt u dat het bij het overige (rest)afval terechtkomt.

• Respecteer de correcte sorteerregels (zie voorzijde)* en informeer uw medewerkers hierover.

STAP 2  Bied uw container correct aan  
• Met de handgreep naar de straatzijde.

• Op de juiste dag en het correcte tijdstip (vóór 6.30 uur op de dag van ophaling).

• Respecteer het maximumgewicht van uw gft-container (20 kg voor een container van 120 liter).

STAP 3  Vraag een aangepaste dienstverlening   
• Bent u al gft-klant bij ons, maar wenst u door deze sorteerplicht een extra gft-container en 

uitbreiding van uw contract?

• Bent u al klant bij ons voor andere afvalstromen en wenst u ook een contract voor de ophaling 
van uw gft-afval?

• Bent u nog geen klant bij IVAGO en wenst u een contract voor de ophaling van uw gft-afval?

Neem dan contact op met één van 
onze medewerkers van de Dienst 
Klantenrelaties. Dit kan door:

Een e-mail te sturen naar  
klantenrelaties@ivago.be

Telefonisch contact 
op te nemen op het nummer 
09 240 81 11

Een aanvraag in te dienen via 
‘Mijn IVAGO’ op www.ivago.be 
(enkel voor bestaande IVAGO-klanten).

straatzijde

STAP 4


