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Net zoals gezinnen moeten ook 
bedrijven correct sorteren. De 
wetgeving voor bedrijven is echter 
niet hetzelfde als die voor huis-
houdens. De sorteerverplichting 
voor bedrijven is neergeschreven 
in artikel 4.3.2 van het VLAREMA.

WAT IS HET VLAREMA? 

Vlaams reglement betreffende het duur-
zaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen.

WAT MOET U DOEN?

1. Correct sorteren en uw medewerkers 
sensibiliseren om dit ook te doen. 

> U kan bij IVAGO sorteerposters aanvragen. 

> Ook op onze website vindt u een 
uitgebreid overzicht aan sorteerregels 
(deze kan u eveneens raadplegen in uw 
IVAGO-contract). 

2. Onderteken het IVAGO-contract en de 
bezorg ons de VLAREMA-overeenkomst.

U bent wettelijk verplicht de overeenkomst 
te ondertekenen en u aan de opgelegde 
wetgeving te houden. Indien u dit niet doet, 
loopt zowel u als IVAGO het risico hiervoor 
beboet te worden.

 TIP:  POETS UW CONTAINER(S)
Met de laatste herfstzonnestraal in het vizier is dit het uitgelezen moment om 

uw container(s) een laatste schrobbeurt te geven. Op die manier hoeft u in de winter 
het ijzige en druilerige weer niet te trotseren, want uw container is nu al helemaal 
winterproof en klaar om geurloos en saploos de koude maanden te trotseren.

WIST U DAT...
… u via onze website uw 
gepersonaliseerde ophaal-
kalender voor uw bedrijf kan 
raadplegen?  
Ook kan u de inhoud ervan 
downloaden in uw persoon-
lijke agenda, zo bent u altijd 
en overal op de hoogte van 
uw ophalingen.

… u op het e-loket ‘Mijn 
IVAGO’ uw ledigingen op de 
voet kan volgen?  
Zo kan u steeds zien op wel-
ke dagen, welke container 
werd opgehaald en hoeveel 
u hiervoor betaalde. 

VLAREMA 

Belangrijk: IVAGO kan uw container laten staan en/of kosten door- 
rekenen indien uw restafval nog te sorteren afval bevat.

WAAROM CORRECT SORTEREN?
Heel wat afval bevat belangrijke 
materialen die gerecycleerd kunnen 
worden. Dit komt het milieu en de 
economie ten goede. Grondstoffen 
zijn schaars en duur, maar dankzij 
het recyclageproces blijven ze 
langer beschikbaar in de economie.

Meer info over het VLAREMA?
www.ovam.be/iksorteer  
of 03 443 25 43.
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VERSCHUIVINGSDAGEN
Bewaar dit overzicht in de buurt van de afvalcontainers en deel dit met uw medewerkers. Zo bent u steeds op de hoogte 
van de verschuivingen in geval van feestdagen of andere verschuivingsmomenten. 

U vindt dit overzicht ook op www.ivago.be/bedrijfsafval.  
Indien de verschuiving op uw bedrijf van toepassing is, ontvangt u van ons de week ervoor een herinnering via mail. 

Feestdag Normale dag van ophaling Verschuivingsdagen

WAPENSTILSTAND woensdag 11 november 2020
restafval, papier/karton,  
plasticfolies, glas, pmd, gft

> donderdag 12 november 2020

KERSTAVOND donderdag 24 december 2020 restafval > woensdag 23 december 2020

KERSTMIS vrijdag 25 december 2020

restafval > donderdag 24 december 2020

papier/karton, plastic-
folies, glas, pmd, gft

> woensdag 23 december 2020

OPGELET! 
Uw afval ophalen, vergt heel wat logistiek 

en administratief werk. Gemiddeld zijn er drie 
IVAGO-medewerkers bezig met uw dossier. Om alles vlot 
te laten verlopen, vragen wij u dan ook om rekening te 
houden met onderstaande aandachtspunten. Op die 
manier kunnen wij u een nog betere dienstverlening 
garanderen en verloopt alles vlot. 

  DAT IS GEMAKKELIJK 

Wij pikken graag uw container in één vlotte beweging 
van de stoep. Daarom plaatst u uw containers steeds 
met het handvat naar de straatkant. 

  LICHTGEWICHT 

Onze afvalophalers proberen tijdens hun dagtaak zorg 
te dragen voor hun lichaam, daarom is het belangrijk 
uw container niet zwaarder te maken dan toegestaan. 
Kijk na in uw contract wat het maximale gewicht van uw 
container(s) is. 

  YOU’VE GOT MAIL 

Soms lopen er zaken mis, moeten we snel schakelen, 
hebben we een belangrijke mededeling of verwachten 
we een specifieke actie van u. Indien dit het geval 
is, contacteren we u via mail. Mogen we u vragen om 
steeds te reageren op mails die een bepaalde actie 
verwachten? Indien er zaken onduidelijk zijn, kan 
u zich wenden tot onze dienst Klantenrelaties (zie 
contactgegevens onderaan de nieuwsbrief).

Wie weinig afval heeft, hoeft amper te sorteren en heeft 
minder plaats nodig voor verschillende soorten vuilbakken 
en containers. Ook Ohne, één van onze bedrijfsklanten, zet 
volop in op ‘zero waste’.

SOPHIE – OPRICHTER OHNE:
“Bij Ohne verkopen we voeding zonder verpakking. Dit met 
het oog op zo weinig mogelijk afval. Alle klanten die bij ons 
winkelen nemen hun eigen verpakkingsmateriaal mee. 
Daarnaast zijn we ook lid van het platform To good to go. Op 
die manier kunnen we voedingswaren die de vervaldatum 
naderen toch nog weghouden van de afvalberg. Als we 
merken dat we restjes hebben, plaatsen we een oproep 
met het aantal porties dat we nog over hebben van de 
dagen ervoor. De consument kan deze portie ‘bestellen’ via 
het platform en achteraf bij ons ophalen tegen de helft van 
de prijs. Onze afvalberg wordt kleiner en we maken iemand 
gelukkig met een goedkopere portie. Win-win, toch?”

HOEZO, MINDER AFVAL?
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