Gebruiksreglement recyclageparken
RvB 25/10/2017

De gebruikers van het recyclagepark verklaren zich akkoord met het reglement.
Artikel 1: Definitie
Een recyclagepark (RP) is een met toepassing van titel I van het VLAREM vergunde
inrichting waar particulieren en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde
dagen en uren bepaalde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met
huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren

Artikel 2: Toepassingsgebied
Het reglement is van toepassing op de recyclageparken:
Drongen, Koninginnelaan
Gent, Maïsstraat
Oostakker, Lourdesstraat
Gent, Proeftuinstraat
Destelbergen, Stapsteenweg
Gentbrugge, Jan Samijnstraat

park met weegbrug
park met weegbrug
park met weegbrug
park met weegbrug
park met weegbrug

Artikel 3: Gebruikers
De recyclageparken zijn toegankelijk voor gebruikers die in het bezit zijn van een geldige
elektronische toegangskaart (badge). De gebruikers kunnen ingedeeld worden in
onderstaande categorieën:
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Cat. 1: Particulieren, bewoners: de gedomicilieerde inwoners van de stad Gent en
de gemeente Destelbergen.



Cat. 2: Particulieren, niet-bewoners: de niet-gedomicilieerde inwoners van de stad
Gent en de gemeente Destelbergen.



Cat 3: Verenigingen: de door de stad Gent of de gemeente Destelbergen erkende
sportclubs of sociaal-culturele- en jeugdverenigingen, voorzover zij geen afval
aanvoeren dat voortspruit uit een commerciële activiteit (bv. kantine) en voor zover zij
voor andere afvalsoorten geen beroep doen op diensten voor ophaling van
bedrijfsafval. IVAGO ontvangt hiervoor jaarlijks een lijst van de stad Gent en de
gemeente Destelbergen



Cat 5: Bedrijven: ondernemingen, huisvestingsmaatschappijen en hogescholen die
hun bedrijvigheid hebben op het grondgebied van de intergemeentelijke vereniging.



Cat. 6: Stadsdiensten: alle diensten van de stad en de gemeente die gebruik maken
van het recyclagepark. Het aangevoerde afval wordt als bedrijfsafval aanzien.



Cat. 9: Scholen: alle scholen van het basis- of secundair onderwijs gelegen op het
grondgebied van de Stad Gent en de gemeente Destelbergen. Het aangevoerde afval
wordt als bedrijfsafval aanzien. Zij beschikken over een ‘toegangskaart voor
bedrijven’.

Artikel 4: Openingsuren

Destelbergen, Stapsteenweg
Drongen, Konninginnelaan
Gent, Maïsstraat
Gentbrugge, Jan Samijnstraat
Oostakker, Lourdesstraat
Gent, Proeftuinstraat

van dinsdag t.e.m. zaterdag
9.30 u – 17.15 u
9.30 u – 17.15 u
9.30 u – 17.15 u
9.30 u – 17.15 u
9.30 u – 17.15 u
9.30 u – 17.15 u

(*) alle recyclageparken zijn gesloten op feestdagen.
(**) alle parken sluiten op 24 en 31 december om 16.15 u.
De bezoekers dienen het park te verlaten vóór 17.30 uur.

Artikel 5: Toegangsmodaliteiten
§1. Toegangskaart
De recyclageparken zijn toegankelijk voor volgende gebruikers die in het bezit zijn van een
geldige elektronische toegangskaart.


De particulieren-bewoners (cat.1) dienen in het bezit te zijn van een toegangskaart
voor bewoners. De toegangskaart is persoonlijk en kan gebruikt worden door de
referentiepersoon* en zijn gezin*, de titularis van de kaart is verantwoordelijk voor het
gebruik ervan. (*referentiepersoon en gezin zoals gedefinieerd door de stad Gent en
de gemeente Destelbergen).



De particulieren – niet-bewoners (cat. 2) dienen in het bezit te zijn van een
toegangskaart voor niet-bewoners. De toegangskaart is persoonlijk. De titularis is
verantwoordelijk voor het gebruik van de kaart.



Verenigingen ( cat. 3 ) dienen in het bezit te zijn van een toegangkaart voor
verenigingen indien zij afval aanvoeren dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval



De bedrijven, (cat. 5 & 6 & 9) die gevestigd zijn op het grondgebied van Gent of
Destelbergen dienen in het bezit te zijn van een toegangskaart voor bedrijven.

De kaarten kunnen schriftelijk, per mail of via de website aangevraagd worden bij IVAGO,
Proeftuinstraat 43 – 9000 Gent. Ze kunnen eveneens aangevraagd en afgehaald worden aan
de onthaalbalie van het administratief gebouw van IVAGO tijdens de kantooruren.

 Een particuliere kaart (cat. 1 & 2 & 3) kan enkel gebruikt worden om huishoudelijk
afval aan te voeren. Afval dat voortkomt van activiteiten die in opdracht van anderen
verricht worden (bv. tuinonderhoud of verbouwingswerken) valt daar niet onder. Dit is
bedrijfsafval.


Het bedrijfsafval zoals bepaald in artikel 6 § 1 kan enkel aangevoerd worden middels
het gebruik van een bedrijfskaart.

§2. Waarborg:
 De waarborg voor een toegangskaart bedraagt € 7,5.
 De borg wordt verbeurd verklaard wanneer de badge 1 jaar na het afsluiten van het
aansluitpunt niet wordt terugbezorgd door de referentiepersoon.
 Bij verlies of beschadiging waardoor de kaart onbruikbaar is, wordt een kost
aangerekend van € 12,5 voor het ter beschikking stellen van een nieuwe kaart.
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noot: de administratieve kost is € 5, men betaalt opnieuw € 7,5 voor de borg van de
nieuwe kaart.
Bij het overlijden van de laatst ingeschreven persoon op een adres waaraan een
kaart is gekoppeld, wordt de kaart automatisch afgesloten na 4 weken.
De waarborg wordt slechts terugbetaald indien alle openstaande facturen betaald
zijn.

§3. Vrije aanbiedingen (enkel particulieren cat. 1 en verenigingen cat. 3 )
 De gedomicilieerde inwoners krijgen jaarlijks per 1 januari een aantal gratis
aanbiedingen ter beschikking. De verrekening van deze gratis aanbiedingen gebeurt
conform § 5. Indien deze niet zijn opgebruikt op 31 december vervalt dit tegoed.
Dit aantal is vastgelegd op 12 aanbiedingen per jaar.


Wanneer de 12 gratis aanbiedingen zijn opgebruikt, en men enkel afgedankte
elektrische en elektronische apparaten aanvoert, kan men gebruik maken van de
knop ‘enkel elektro‘ voor het bekomen van een extra gratis beurt.

§4. Toegangsmogelijkheden: Er worden 2 types van recyclagepark onderscheiden:
 Recyclageparken zonder weegbrug.
 Recyclageparken uitgerust met een weegbrug.
Afhankelijk van het voertuig (zijn lengte en hoogte) waarmee men zich aanbiedt wordt men
toegelaten tot één van de hierboven vermelde recyclageparken (enkel cat.1 & 3)
Voertuig
Korter dan 6,5 m
Korter dan 8,5 m
Langer dan 8.5 m
Hoger dan 1.90 m

Park zonder
weegbrug
Ja
Ja
Neen
Neen

Park met
weegbrug
Ja
Ja
Ja
Ja

§5. Aanrekening bezoeken ( enkel particulieren cat. 1 en verenigingen cat. 3 ):
 Enkel particulieren-bewoners en verenigingen beschikken over vrije aanbiedingen.
 Tijdens een bezoek aan één van de 6 parken kunnen deze aanbiedingen gebruikt
worden om een vrije toegang te krijgen tot het park.
 Zolang het saldo aanbiedingen toereikend is en er geen openstaand saldo te betalen
is, wordt er toegang verleend aan de bezoeker. Indien het saldo aanbiedingen
ontoereikend is kan de bezoeker zich alleen nog aanbieden op een recyclagepark
met een weegbrug.
Voertuig
Fiets & te voet
Korter dan 6,5 m
Korter dan 8,5 m, maar langer
dan 6,5 m
Langer dan 8,5 m
Hoger dan 1,90 m en korter dan
8,5 m
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Park zonder
weegbrug
½ aanbieding
1 aanbieding
2 aanbiedingen

Park met
weegbrug
½ aanbieding
1 aanbieding
2 aanbiedingen

Neen

Afval wordt
gewogen
2 aanbiedingen
(150 kg vrijstelling)

Neen

§6. Wegen van afval (particulieren en bedrijven)
 Particulieren-bewoners en verenigingen met een ontoereikend aantal aanbiedingen,
particulieren niet-bewoners, bedrijven, stadsdiensten en scholen dienen zich aan te
bieden op een recyclagepark met een weegbrug en worden gewogen.
 Het voertuig wordt gewogen bij het binnenrijden en bij het verlaten van het park.
 Het verschil in gewicht wordt gehanteerd om de kost van het afval aan te rekenen.
 De aanrekening van een bezoek bedraagt minimum € 1.
 Bij het aanbieden van zowel selectief als niet-recycleerbaar afval wordt het tarief
voor niet-recycleerbaar afval aangerekend.
Volgende tarieven worden gehanteerd bij het wegen van het afval:
a. Particulieren-bewoners (cat.1) Deze tarieven zijn vastgelegd in het
retributiereglement van Gent en Destelbergen, deze bedragen actueel:
Tonnage
0-1000 kg
> 1000 - 2000kg
> 2000 kg

Selectief afval
€ 25 / ton
€ 50 / ton
€ 75 / ton

Niet-recycleerbaar afval
€ 75 / ton
€ 150 / ton
€ 200 / ton

b. Verenigingen (cat.3)
Voor de door de stad Gent of de gemeente Destelbergen erkende sportclubs of
sociaal-culturele- en jeugdverenigingen (cat. 3) worden dezelfde tarieven gehanteerd
als voor de particulieren-bewoners.
Tonnage
0-1000 kg
> 1000 - 2000kg
> 2000 kg

Selectief afval
€ 25 / ton
€ 50 / ton
€ 75 / ton

Niet-recycleerbaar afval
€ 75 / ton
€ 150 / ton
€ 200 / ton

Selectief afval
€ 50 / ton + BTW
€ 75 / ton + BTW

Niet-recycleerbaar afval
€ 150 / ton + BTW
€ 200 / ton + BTW

c. Bedrijven (cat. 5)
Tonnage
0 – 2000 kg
> 2000 kg

Dit tarief wordt ook toegepast voor de cat. 6 stadsdiensten en de cat.9 scholen.
De verrekening van deze verschillende bedrijfsvuilklanten gebeurt door middel van
een factuur. De scholen (cat. 9) betalen 80 % van de kost, tenzij de gemeente
vennoot beslist deze kost ten laste van de dotatie te nemen.
d. Particulieren – niet-bewoners (cat. 2) Tarieven zoals vastgelegd in de
respectievelijke retributiereglementen van de stad Gent en de gemeente
Destelbergen
Tonnage
> 0 - 2000kg
> 2000 kg

Selectief afval
€ 50 / ton
€ 75 / ton

Niet-recycleerbaar afval
€ 150 / ton
€ 200 / ton

Alle hierboven vermelde gewichten worden cumulatief op jaarbasis bijgehouden en op
nul gezet bij de aanvang van elk kalenderjaar.
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§7. Betalen van retributies of facturen:
De bezoeker die tijdens zijn bezoek een retributie of factuur dient te betalen kan dit op
volgende manieren:



Bancontact 
Uitgestelde betaling.

Bij het verlaten van de ‘uitweegbrug’ zal de bezoeker steeds een ticket meekrijgen met
daarop het te betalen bedrag en een gestructureerde mededeling.
De bezoeker kan onmiddellijk na de ‘uitweegbrug’ een betaling uitvoeren aan de
betaalautomaat.
Indien de bezoeker kiest voor een betaling door middel van een overschrijving en deze
uitgestelde betaling niet uitvoert binnen de 5 werkdagen na het bezoek wordt er een
herinnering opgestuurd vanuit IVAGO verhoogd met een administratieve kost van € 5.
IVAGO houdt er rekening mee dat het tot 3 dagen kan duren voordat het bedrag op de
rekening staat.
Door de retributie of de factuur te betalen verklaart de gebruiker zich akkoord met de
geregistreerde gewichten en bedragen.
Bij verlies van het ticket met de gestructureerde mededeling kan men een duplicaat
aanvragen bij de dienst klantenrelaties van IVAGO op het nummer 09 240 81 11.
Zolang er openstaande betalingen zijn, dit betekent dat het saldo niet op de IVAGO-rekening
werd aangezuiverd, wordt de toegang tot de parken ontzegd ongeacht of er eventueel nog
vrije aanbiedingen openstaan.
Om een vlottere service toe te laten voor bedrijven, verenigingen en scholen wordt de
mogelijkheid voorzien dat er een voorafbetaling gebeurt van een bedrag zodat bij een
recyclageparkbezoek de kosten voor het bezoek direct kunnen verrekend worden. Hierdoor
wordt vermeden dat eventuele bedrijven die frequent het park bezoeken met een negatief
saldo komen te staan.

Artikel 6 Aangeboden afval
§ 1.Wetgeving:
Voor de toepassing van dit reglement zijn huishoudelijke afvalstoffen, zoals gedefinieerd in
Artikel 3.;17° van het Materialendecreet, alle afvalstoffen die ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden
Voor de toepassing van dit reglement zijn de met huishoudelijke vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen, zoals gedefinieerd in Art 1.2.1.§2.;54° van het VLAREMA,
bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke
afvalstoffen, die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als
activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding.
§2.Selectief en niet-recycleerbaar:
De afvalstoffen worden onderverdeeld in 2 categorieën; selectief en niet-recycleerbaar. Deze
categorieën worden gebruikt om er de tarifering op te baseren en worden ingegeven aan de
ingang via keuzeknoppen.
Op een park uitgerust met een weegbrug, wordt afhankelijk van de gemaakte keuze een
ticket gedrukt, dit ticket dient zichtbaar achter de voorruit van de wagen geplaatst te
worden
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Voor de toepassing van het retributiereglement worden de afvalstoffen op de volgende
manier ingedeeld:


Als niet-recycleerbaar afval aangevoerd op het recyclagepark wordt beschouwd:
afvalstoffen die niet kunnen gerecycleerd worden:
o Brandbaar grofvuil
o Gipskarton ( platen ) en gips
o Roofing



Als selectief aangevoerd afval aangevoerd op het recyclagepark wordt beschouwd:
alle andere op de IVAGO-recyclageparken ingezamelde afvalstromen, zoals:
o Tuinafval en snoeihout
o Boomstronken
o Gemengd steenpuin
o Asbesthoudend afval
o Timmerhout en planken
o Papier en karton
o Glas (hol glas, vlak glas en vervuild glas zoals autoruiten)
o Metaal
o Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
o TL-lampen
o PMD
o EPS (piepschuim)
o Zuivere folies
o Auto- en fietsbanden
o KGA en frituurolie
o Treinbielzen
o Textiel
o Harde plastics
o Matrassen
o Toners en cartridges
o kurken

Opmerking:
Indien een gemengde aanvoer (selectief en niet-recycleerbaar afval) wordt aangeboden, is
het steeds het duurste tarief (niet-recycleerbaar afval) dat wordt ingegeven via de
keuzeknoppen.
§3. Beperkingen
 Bepaalde afvalstoffen kunnen slechts beperkt gratis aangevoerd worden door
particulieren-bewoners op de recyclageparken zonder weegbrug. Grotere volumes
dienen steeds aangevoerd te worden op een park met weegbrug:
Gemengd steenpuin: max 1 m³
Gipskarton: max 0.1 m³


KGA aangeleverd door burgers: max toegelaten recipiënt: 20 liter.



Bepaalde afvalstoffen kunnen alleen op een recyclagepark uitgerust met een
weegbrug aangevoerd worden, er worden dan ook geen aanbiedingen in rekening
gebracht.

o
o
o
o
o
o
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Roofing: aanrekening volledig gewicht.
Asbesthoudend afval (200kg op jaarbasis gratis voor categorieën 1 & 2 & 3)
Gipskarton hoeveelheden > 0.1m³, aanrekening volledig gewicht
Gemengd steenpuin hoeveelheden > 1 m³: aanrekening volledig gewicht
Mazouttank (enkel RP Proeftuinstraat – zie artikel 6 § 7)
Krengen van gezelschapsdieren (enkel RP Proeftuinstraat – zie artikel 6 § 5)

§4. Niet toegelaten afvalstoffen
De volgende afvalstoffen mogen niet op het recyclagepark aangeboden worden.










aarde en graszoden
groenten- en fruitafval
restafval (Brandbaar niet-recycleerbaar afval dat ontstaat door de normale werking
van een particuliere huishouding en in de voorgeschreven recipiënten (grijze of gele
zak of container) kan aangeboden worden)
gashouders en/ of andere ontplofbare voorwerpen (explosieven, munitie )
radioactief afval
KGA van bedrijven is NIET toegelaten; alleen scholen ( t.e.m. niveau secundair ) en
stadsdiensten kunnen KGA aanbrengen op het recyclagepark Proeftuinstraat tot een
maximum van 6 kg per keer en recipiënten van maximum 20 liter
niet-cementgebonden asbesthoudende materialen.
afvalstoffen afkomstig van een andere gemeente, niet behorend tot de
intergemeentelijke vereniging.
Deze opsomming is niet beperkend.

§5. Krengen van gezelschapsdieren
Particulieren en dierenartsen kunnen de krengen van gezelschapsdieren deponeren op het
recyclagepark Gent-Proeftuinstraat in daarvoor bestemde zakken. Deze krengenzakken
worden aangekocht op het park Proeftuinstraat bij het deponeren van de krengen en kunnen
niet op voorhand worden aangekocht. Voor het aanleveren van krengen wordt een tarief
aangerekend van 20 euro.
Opmerking:
Particulieren kunnen terecht met het slachtafval van vergunde thuisslachtingen op het
recyclagepark van Gent-Proeftuinstraat. Tegen betaling kunnen zij de daarvoor bestemde
zakken aankopen bij het onthaal van IVAGO in de kantoren van de Proeftuinstraat, mits het
voorleggen van de vergunning verkregen via de dienstencentra van de stad Gent.
Bij bezoekers die niet meer beschikken over gratis aanbiedingen, wordt deze afvalstof
eveneens opgenomen in het totaal te verrekenen gewicht van het selectief aangebrachte
afval.
§6. Specifieke recipiënten voor bedrijven
Bepaalde afvalstoffen kunnen door bedrijven slechts afgeleverd worden mits ze worden
aangevoerd in de hieronder beschreven recipiënten (deze kunnen aangekocht worden aan
het onthaal van IVAGO):

Zuiver piepschuim (EPS)
Zuivere folies

Recipiënt
Zak 1.000 l
Zak 300 l

Tarieven (incl. BTW)
€2
€3

Deze afvalstoffen worden eveneens opgenomen in het totaal te verrekenen gewicht van het
selectief aangebrachte afval.
§7. Bovengrondse stookolietanks
Bovengrondse stookolietanks tot 1.100 liter kunnen aangeboden worden op het
recyclagepark Gent-Proeftuinstraat. Deze tanks moeten volledig leeg zijn. Indien deze
voorzien zijn van een certificaat van reiniging dienen er geen reinigingskosten te worden
betaald. Indien niet voorzien van een certificaat van reiniging bedraagt de kostprijs voor
reiniging € 125.
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Bij bezoekers die niet meer beschikken over gratis aanbiedingen, wordt deze afvalstof
eveneens opgenomen in het totaal te verrekenen gewicht van het selectief aangebrachte
afval.
§8. Asbestcement: richtlijnen
 Bevochtig het materiaal (vraag uitleg aan de pakwachter);
 Deponeer asbest voorzichtig in de container zodat er geen stukken afbreken. Zeker
niet werpen;
 De zak met verpakte stukjes deponeer je in zijn geheel in de container;
 Gevallen stukjes eerst bevochtigen;
 Dek de container terug af met de bovenkant van de zak;
 Aanhangwagens mogen niet worden uitgeveegd, maar moeten eerst worden
bevochtigd;
 Dek de container terug af met de bovenkant van de zak.

Artikel 8 Op het park
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De maximumsnelheid van de voertuigen op een recyclagepark is 10 km/uur.
Tijdens het lossen van de afvalstoffen dient de motor van de voertuigen te worden
stilgelegd.
De gebruikers dienen voorrang te verlenen aan de chauffeurs die de afvoer
verzorgen.
De bezoekers te voet of met de fiets hebben voorrang op voertuigen in de wachtrij en
gebruiken daarvoor een aparte keuzeknop bij registratie.
Indien er een uitzonderlijke grote aanvoer is kan een park gedurende een bepaalde
tijd gesloten worden om de afvoer te voorzien. Men zal dan doorverwezen worden
naar een ander recyclagepark.
De parkwachter kan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining laten
wachten indien er zich reeds teveel mensen op het park bevinden.
De aanduidingen naar circulatie en stationeermogelijkheden dienen te worden
gerespecteerd.
De gebruikers van het recyclagepark mogen de containers en de overige ruimte van
het terrein niet bevuilen. Indien dit toch gebeurt dienen zij zelf in te staan voor het
opruimen. Het nodige materiaal daartoe (borstels, schoppen) is voorhanden.
Het is het verboden om afval voor de toegangspoorten te deponeren of over de
omheining te gooien; dit wordt beschouwd als sluikstorten.
Het is verboden afvalstoffen uit de containers weg te nemen.
Alle goederen die in het recyclagepark worden aangebracht, worden eigendom
vanIVAGO.
Het is verboden op het terrein te roken of op enige wijze vuur te maken.
De toegang tot het recyclagepark is verboden voor dieren.
Kinderen beneden de 12 jaar mogen niet vrij rondlopen op het recyclagepark.
De bezoekers mogen de persen/perscontainers op de parken niet zelf bedienen.
Grote stukken zoals meubels of kasten dienen vooraf gedemonteerd te worden.
De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangeboden om de verblijfsduur op de
parken te beperken.
De bezoekers dienen de geldende sorteerregels en de op de aanduidingsborden
aangebrachte aanwijzingen na te leven.
De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk vrij van onzuiverheden ingezameld te worden.
De tijdens de huis-aan-huis inzameling geweigerde PMD-zakken dienen vooraf
gesorteerd te worden en kunnen pas dan in de juiste recipiënt worden gedeponeerd.
De bezoeker dient het afval eigenhandig in de containers te deponeren.
Het is niet toegelaten dat een aanhangwagen het park wordt binnengeduwd met de
hand.
het hoogste toegelaten brutogewicht van het voertuig, waarmee de afvalstoffen
worden aangeboden is 7,5 ton.

Artikel 9: Toezicht
Tijdens de openingsuren staat het recyclagepark onder toezicht van de parkwachter.
Op eenvoudig verzoek van de parkwachter toont de bezoeker zijn toegangskaart:





Om de aan de ingang gekozen fractie aan te passen in het systeem indien blijkt dat
de aangeboden afvalstoffen van een ander type zijn of tot een andere categorie
behoren. Discussies hierover worden genoteerd en voor verdere behandeling
overgemaakt aan de bevoegde dienst.
Wanneer materialen in de verkeerde container of plaats worden achtergelaten.
Tevens kan de parkwachter de bezoeker verplichten dit afval terug te nemen en op
de juiste plaats te deponeren.
Wanneer er tijdens het in en uit wegen personen in en uitstappen om de weging in
hun voordeel te beïnvloeden.

De parkwachter kan de toegang tot het recyclagepark weigeren indien:





Andere afvalstoffen worden aangeboden dan deze welke zijn vermeld onder artikel 6
§ 2 en artikel 6 § 5.
De aangeboden afvalstoffen niet overeenkomstig de aanwijzingen van de
verantwoordelijke parkwachter kunnen gedeponeerd en/of geselecteerd worden
Bij een gemengde aanvoer (selectief afval en niet-recycleerbaar afval) de bezoeker
weigert het hoogste tarief, nl dat van niet-recycleerbaar afval, te selecteren op de
ingangszuil.
Een gemotoriseerd voertuig de keuzeknop ‘fietser’ gebruikt

Bij (herhaalde) misbruiken en overtredingen van dit reglement kan de directie de
toegang tot het recyclagepark tijdelijk weigeren. Deze weigering wordt schriftelijk gemeld
met omschrijving van de reden en duurtijd van de blokkering. Deze brief wordt
meeondertekend door de algemeen directeur.

Artikel 10
IVAGO is niet verantwoordelijk voor ongevallen of gebeurtenissen die zich voordoen op het
recyclagepark.

Artikel 11
Personen vreemd aan de dienst die geen afvalstoffen aanbrengen, hebben geen toegang tot
het recyclagepark.

Artikel 12
De bepalingen van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, in de sector het Materialendecreet genoemd, is van
toepassing.
Onverminderd de bepaling van bovenvermeld decreet, wordt het moedwillig deponeren van
afvalstoffen in de verkeerde container aanzien als sluikstorten.

Artikel 13
Het is de bezoeker verboden fooien, beloningen of enig ander voordeel, rechtstreeks of
onrechtstreeks, te bezorgen aan het IVAGO-personeel.
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