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WIST-JE-DATJE

Sinds 1 januari 2021 zijn bedrijven 

die minstens één keer per week 

warme maaltijden bereiden of 

serveren, verplicht etensresten te 

sorteren in een gft-container.

Meer info?

ovam.be/keukenafval.

CORRECT SORTEREN? 

CHECK!

Correct sorteren volgens Vlarema 8? Check! 

Eetkaffee Multatulli, in hartje Gent, geeft het 

goede voorbeeld. “Sinds het geregistreerde 

kassasysteem hebben we veel meer papie-

ren bonnetjes. Vroeger gingen die meteen 

bij het restafval, nu in een kartonnen doos 

in de buurt van iedere kassa”, vertelt Xan 

(assistent-zaakvoerder). 

“Bonnetjes in de doos en leveranciers die 

veel meer kartonnen dozen gebruiken, 

maakt dat onze papier- en kartoncontainer 

wekelijks flink gevuld wordt. Natuurlijk doen 

we nog meer. Zo houden we al onze kroon-

kurken en plastic folies bij in een apart bakje 

aan de toog. Daarna verdwijnt alles in onze 

pmd-zak. Een van onze collega’s kijkt hier 

zeer streng op toe (lacht).”

“Sinds maart hebben we twee gft-containers 

voor ons keukenafval. Voorheen gebeurde 

veel van de mise-en-place in De Stokerij, 

maar nu doen we dit in onze eigen keuken. 

Die containers komen dus goed van pas voor 

al ons organisch afval zoals prei, lente-ui …

“Nassoul, onze kok en zaakvoerder, bestelt 

ook minder eten en zo gaan we de strijd tegen 

voedselverspilling aan. Vroeger gebeurde 

het bijna nooit dat een gerecht niet meer 

beschikbaar was, nu gebeurt dat heel af en 

toe. Dat is uiteraard beter op vlak van zero 

waste, en iedere dag de restjes van steak 

met frieten is natuurlijk ook niet goed voor 

mijn lijn (lacht).”

OOK UW GFT-CONTAINER
VERDIENT EEN POETSBEURT!

Heeft u een gft-container? Dan is het belangrijk om ook die container regelmatig  

te poetsen. Op die manier voorkomt u dat het afval onderaan samenkoekt en 

de container niet volledig leeg is na een ophaling.

 

Wist u trouwens dat we twee kipbewegingen maken om uw container te ledigen? 

Als het afval onderaan samenplakt, blijven er na die twee bewegingen restjes achter.
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MELD ONS 
TIJDIG UW 
ZOMERSLUITING!

Neemt u deze zomer een wel-

verdiende rustperiode? Meld de 

sluiting van uw bedrijf min-

stens 14 dagen voor de effectieve sluiting. 

Op die manier betaalt  

u enkel nog voor de huur van uw containers.  

De aanvraag zelf kan u gemakkelijk in-

dienen via het vakantieformulier op onze 

website (Mijn IVAGO).

ONTVANG UW 
FACTUUR EN 
NIEUWSBRIEF 
DIGITAAL

Help de natuur een handje 

en ontvang uw factuur 

digitaal. U kan dit aan-

vragen via onze website, 

Mijn IVAGO. Van zodra u de keuze 

maakt om uw factuur digitaal te 

ontvangen, geldt dit ook voor de 

IVAGO-nieuwsbrief.

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

Plaats in uw gft-container(s) geen afval dat (te)veel 

water bevat. Met het warme weer in het vooruitzicht 

is het niet toegestaan om bijvoorbeeld grote hoeveel-

heden watermeloen aan te bieden. 

Het sap en vocht van waterhoudende restanten zwiept 

uit onze vrachtwagens en zorgt voor overlast op de 

openbare weg en voor sommige inwoners.

WATERMELOENEN 

BIJ GFT? NEEN! 

FEESTDAG AFVALSOORT
DAG VAN  
OPHALING

WORDT  
VERSCHOVEN 
NAAR

DAG V.D.  

VLAAMSE  

GEMEENSCHAP

Restafval MA 11 juli 2022

DI 12 juli 2022

→
→

DI 12 juli 2022

WO 13 juli 2022

Pmd, papier & karton, 

glas en plasticfolie

MA 11 juli 2022 → WO 13 juli 2022

Gft MA 11 juli 2022 → DI 12 juli 2022

NATIONALE  

FEESTDAG

Restafval, pmd, 

papier & karton,  

glas en plasticfolie

DO 21 juli 2022 → WO 20 juli 2022

O.L.V.  

HEMELVAART

Restafval MA 15 augustus 2022

DI 16 augustus 2022

→
→

DI 16 augustus 2022

WO 17 augustus 2022

Pmd, papier & karton, 

glas en plasticfolie

MA 15 augustus 2022 → WO 17 augustus 2022

Gft MA 15 augustus 2022 → DI 16 augustus 2022


