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DIT AFVALLOKAAL RUIKT 

NAAR BLOEMETJES!

Bij Thais restaurant Kin Khao in de 

Donker steeg staan netheid en hygiëne 

op de eerste plaats. De zaak bestaat nog 

maar vier jaar, maar kon al een mooie 

naam maken in het Gentse. “Je keuken 

en materiaal iedere dag grondig schoon-

maken, is echt een must. Waarom je 

afvalcontainers dan niet?”, luidt het bij 

zaakvoerder Dominique Rongé, die graag 

een positief verhaal over afval wou 

brengen in deze nieuwsbrief. 

PROPERE CONTAINERS,  
PROPERE COMMERCE

“We gebruiken iedere week een spe-

ciale spray om onze afvalcontainers 

schoon te maken. We laten het pro-

duct even intrekken, om vervolgens 

te schrobben met een handborstel en 

een schuurborstel om alle vuilrestjes 

weg te krijgen. Zo blijven de containers 

als nieuw en blijft ons afvallokaal fris 

en proper. Dat afvallokaal is boven-

dien voorzien van koeling, wat in een 

loeihete zomer zoals deze goed van pas 

kwam”, vertelt Dominique.

“Een horecazaak uitbaten, dat is hard 

werk. Niet alleen de uren zijn soms 

zwaar, ook alle voorwaarden waar je zaak 

aan moet voldoen zijn soms niet bij te 

houden. Wij doen daarom een beroep 

op iemand die gespecia liseerd is in het 

adviseren en opleiden van horecazaken. 

Een goed afval beleid maakt natuurlijk 

deel uit van dat advies.” 

“Afval correct sorteren en aanbieden, je 

afvallokaal onderhouden, je containers 

wekelijks schoonmaken, … Het kost ons 

en ons personeel wat meer moeite, maar 

het hoort erbij. Het maakt deel uit van 

het totaalpakket en van de kwaliteit die 

je je klanten biedt. Want hygiëne is als 

horecazaak écht je visitekaartje!”

Bij het aanbieden van bedrijfsrestafval in containers wordt het vanaf 1 januari 2023 

verboden om niet-transparante afvalzakken te gebruiken. Dat verbod was al van 

kracht voor restafvalzakken van meer dan 60 liter, maar binnenkort wordt het dus 

veralgemeend naar álle zakken in de restafvalcontainer.

WAAROM?
In het kader van de VLAREMA 8-wetgeving is IVAGO verplicht om visuele controles uit te 

voeren op het afval dat u aanbiedt. Om die visuele controle mogelijk te maken, werd het 

verbod op niet-transparante afvalzakken ingevoerd.

GEBRUIK TRANSPARANTE
AFVALZAKKEN!

Onlangs trapten we bij IVAGO onze nieuwe cam-

pagne af: samen met de Stad Gent streven we naar 

minder restafval door slim te kopen, slim te koken 

én door slim te sorteren. Doen uw medewerkers ook 

graag mee? Alle tips en tricks vindt u terug op  

www.ivago.be/minderafval. Veel succes!

MAG HET 
WAT 

ZIJN?

KOOP
SLIM

MINDER
AFVAL

KOOK
SLIM

SORTEER
SLIM

NIEUWE CAMPAGNE:

MINDER AFVAL 

(OP DE WERKVLOER)!
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VERSCHUIVINGS-

DAGEN HERFST

REST GFT PAPIER GLAS PMD

Wist je dat het (vracht)wagenpark van IVAGO 

er steeds groener uitziet? In vergelijking met 

2011 zijn we van 100% voertuigen op diesel-

motor geëvolueerd naar 33%. CNG-motoren 

blijven het meest haalbare en betaalbare 

alternatief voor diesel, vooral voor onze 

vrachtwagens. Voor andere voertuigen gaan 

we steeds vaker elektrisch. Een voorbeeld? 

De wagens waarmee onze commerciële 

medewerkers u en uw bedrijf bezoeken!  

Ons team Bedrijfsafval nam daarom de tijd 

om even te poseren 

FEESTDAG
NORMALE  
OPHAALDAG

VERSCHUIVINGSDAG  
RESTAFVAL

VERSCHUIVINGSDAG
SELECTIEVE FRACTIES

ALLERHEILIGEN DI 1/11 → WO 2/11 WO 2/11

WAPEN STILSTAND VR 11/11 → DO 10/11 WO 9/11

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

WORDT U OOK EEN

Heeft u een zaak in of rond de Kuip van Gent,  

het Kapitein Zeppos park, het Keizerpark, het 

parkje aan de Martelaarslaan of het Emilius 

Seghersplein? En heeft u zin om mee te strijden  

tegen takeawayafval? Word dan een Propere Commerce!

WAAROM?

• Uw zaak krijgt het logo van Propere Commerce, zodat uw klanten zien dat u 

actief bijdraagt aan een propere stad.

• U wordt vermeld als Propere Commerce op de website van de Stad Gent en IVAGO.

• U krijgt gratis vuilniszakken en opruimmateriaal om zwerfvuil te verzamelen.

• De omgeving rond uw zaak is afvalvrij, wat zorgt voor een positieve ervaring bij 

uw klanten.

• Het zwerfafval dat u opruimt en verzamelt in Propere Commerce- zakken wordt 

gratis opgehaald.

• Geen negatieve reclame door rondslingerend afval met uw merk op.

INTERESSE? INSCHRIJVEN?

www.ivago.be/propere-commerce

GROEN, GROENER, GROENST!


