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EEN NIEUW JAAR, 
NIEUWE TARIEVEN

De tarieven voor selectieve fracties 

stijgen met 15%. 

 Dit komt door de stijgende verwerkings

prijzen van deze fracties, maar ook 

doordat onze transport en loonkost 

toenemen. 

De tarieven voor restafval stijgen  

met 12%. 

 We verwerken zelf restafval in onze 

verbrandingsinstallatie. Hierdoor is  

de prijsstijging lager dan die voor 

selectieve fracties.

De huurtarieven voor rolcontainers stijgen 

met 15%. 

 Deze verhoging is een noodzaak door 

stijgende transport, loon en grond

stofprijzen.

Door slim te sorteren, bespaart u op de 

aanbieding van uw afval. Meer weten? 

Maak via www.ivago.be een afspraak, 

zodat wij u advies op maat kunnen geven.

We danken u voor uw begrip.

 Sinds 1 JANUARI 2023 

mogen bedrijven enkel nog 

transparante zakken gebruiken 

in restafvalcontainers.

 Niet-transparante afvalzakken 

zijn verboden.

 Dat verbod was al van kracht  

voor restafvalzakken van meer 

dan 60 liter, maar nu geldt het 

voor álle zakken in uw restafval-

container(s).

WE WENSEN 

U EN UW TEAM 

EEN VOORSPOEDIG
2023!

TRANSPARANTE  ZAKKEN

IN UW CONTAINER(S)

WAAROM?
In het kader van de VLAREMA 8wetgeving 

zijn we verplicht om visuele controles 

uit te voeren op het bedrijfsafval dat u 

aanbiedt in uw container(s), om na te 

gaan of u correct sorteert. Om die visuele 

controle mogelijk te maken, werd het 

verbod op niettransparante afvalzakken 

ingevoerd.

Dat alles kan een aanmoediging zijn  

om beter te sorteren. Sorteer analyses 

tonen keer op keer aan dat er nog steeds 

grote hoeveelheden recycleer bare 

materialen bij het restafval van bedrijven 

worden gegooid.

VERKOOPPUNTEN
De juiste transparante afvalzakken  

(min. 80% recyclaat) voor uw bedrijfs

afval kunt u op verschillende plaatsen 

kopen.

 Aan het IVAGOonthaal,  

Proeftuinstraat 43, 9000 Gent.

 In een supermarkt of een  

doehetzelfzaak.

 Bestelt u uw transparante 

zakken liever via ons eloket? 

Scan de QRcode en voeg  

deze optie toe aan uw  

contract. Let op: via ons eloket  

bestelt u minimaal 10 rollen. U betaalt 

een verzendingskost van 15 euro.

Liever geen afvalzakken?

Vult u liever uw restafvalcontainer(s) met 

bedrijfsafval zonder gebruik te maken 

van afvalzakken? Dat mag ook, maar 

reinig dan regelmatig uw container(s) om 

geurhinder en ongedierte te vermijden.

Toch niet-transparante zakken?

Gebruikt u geen transparante afvalzakken 

in uw restafvalcontainer(s), dan zijn onze 

ophalers verplicht dat te melden via het 

centraal register van de OVAM.

Wat met de bordeaux zakken?

Huurt u geen rolcontainer en gebruikt u 

bordeaux zakken voor uw restafval? Of 

plaatst u extra afval naast uw container 

in bordeaux zakken? Geen nood, dat 

blijft toegelaten.

Door de huidige economische context zijn we, net als andere bedrijven, genoodzaakt 

om onze prijzen aan te passen. De aangepaste tarieven gelden sinds 1 januari 2023.  



FEESTDAG
NORMALE  
OPHAALDAG

  
RESTAFVAL

SELECTIEVE 
FRACTIES GFT

PAASMAANDAG MA 10/4 → DI 11/4 WO 12/4 DI 11/4

DI 11/4 → WO 12/4

DAG VD ARBEID MA 1/5 → DI 2/5 WO 3/5 DI 2/5

DI 2/5 → WO 3/5

OH HEMELVAART DO 18/5 → WO 17/5 WO 17/5 VR 19/5

PINKSTERMAANDAG MA 29/5 → DI 30/5 WO 31/5 DI 30/5

DI 30/5 → WO 31/5
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VERSCHUIVINGS-

DAGEN LENTE

REST GFT PAPIER GLAS PMD

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

GOEDE VOORNEMENS

Heeft u al uw goede voornemens  

opgelijst voor dit jaar? Vergeet dan 

zeker uw afval niet. We helpen u  

op weg om samen met ons te bouwen 

aan een mooier morgen.

 Gooi koffiecapsules bij pmd.  

Sinds 1 januari 2023 mogen 

gebruikte koffiecapsules  

(metaal en plastic)  

bij het pmdafval.  

Die nieuwe sorteer

regel geldt zowel 

voor particulieren als 

voor bedrijven.

 Haal de kleine afvalbakjes weg. 

Zowat alle soorten afval komen erin 

terecht, allemaal door elkaar, en 

alles belandt gemakshalve bij het 

restafval. Dat kan beter! Hoe? We 

geven een voorbeeld uit de praktijk: 

alle afvalbakjes zijn verdwenen 

uit de IVAGOkantoren en werden 

vervangen door een mini sorteerlijn 

in de keukens. Resultaat? Onze 

 medewerkers sorteren als de beste, 

én ze strekken een paar keer per 

dag de beentjes door naar de keuken 

te wandelen.

 Ga met niet kapotte spullen naar  

de Kringwinkel. 

Daar krijgen nog bruikbare spullen 

een tweede leven, en u geeft de 

circulaire economie een duwtje in 

de rug.

 Doe mee aan De Gentsche Gruute Kuis. 

In de week van 17 april is het weer 

zo ver: dan kunnen bedrijven, scholen 

en verenigingen de handen uit de 

mouwen steken tijdens onze lente 

schoonmaakactie. Wilt u samen  

met uw team helpen om de buurt 

zwerfvuilvrij te krijgen? Doe dan 

zeker mee. Bovendien is het 

een prima idee voor uw 

volgende teambuilding! 

Meer info volgt via 

www.ivago.be.

http://www.ivago.be

