CONTRACT INZAMELING GEMENGD BEDRIJFSAFVAL
(in toepassing van artikel 6.1.1.4. VLAREMA)

Tussen
EcoWerf, Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant met maatschappelijke zetel te 3012 Leuven,
Aarschotsesteenweg 210, ondernemingsnummer 0862.492.920
en
de afvalstoffenproducent
Naam bedrijf/gemeente/vereniging/school:
Maatschappelijke zetel:

Ondernemingsnummer: __ __ __ __
Telefoon:

__ __ __

__ __ __
Fax:

E-mail:
Gegevens contactpersoon*:
* 1 contactpersoon per maatschappelijke zetel

Naam en voornaam:
Rijksregisternummer:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Telefoon (directe lijn):
E-mail*:
*Gelieve een persoonlijk e-mailadres op te geven en geen algemeen e-mailadres. Naar dit e-mailadres wordt het paswoord
verstuurd bij registratie op Mijn EcoWerf.

Exploitatielocatie (inzameladres):

Opmerking: dit is de plaats waar het bedrijfsafval wordt aangeboden. Indien op meerdere locaties, dient er een apart contract
per inzameladres te worden afgesloten.

Wordt overeengekomen wat volgt:
Inleiding
Partijen sluiten een overeenkomst voor het inzamelen van gemengd bedrijfsafval in uitvoering van
artikel 6.1.1.4. van het Vlaams Reglement betreffende het Duurzaam Beheer van Materiaalkringlopen
en Afvalbeheer (verder Vlarema).
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Artikel 1: Voorwerp
EcoWerf zamelt het gemengd bedrijfsafval van de afvalstoffenproducent in tijdens de inzamelrondes
voor huishoudelijk restafval op de data zoals vermeld op de afvalkalender van de gemeente.
Artikel 2: De bedrijfsafvalstoffen die gescheiden dienen te worden aangeboden door de
afvalstoffenproducent en gescheiden worden gehouden bij de inzameling
2.1. De afvalstoffenproducent verbindt er zich toe om, overeenkomstig artikel 4.3.2. van het Vlarema,
onderstaande 18 bedrijfsafvalstoffen gescheiden aan te bieden.
2.2. Hij duidt, voor zover van toepassing, hieronder aan hoe en via welk kanaal deze afvalstoffen
worden afgevoerd.

Afvalstoffen die overeenkomstig
artikel 4.3.2. VLAREMA
gescheiden moeten worden
aangeboden:
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14
15
16
17
18

Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare
bedrijfsmatige oorsprong
Glasafval
Papier- en kartonafval
Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en
vetten
Groenafval
Textielafval
Afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur
Afvalbanden
Puin
Afgewerkte olie
Gevaarlijke afvalstoffen
Asbestcementhoudende afvalstoffen
Afgedankte apparatuur en recipiënten die
ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde
broeikassen bevatten
Afvallandbouwfolies
Afgedankte batterijen en accu’s
Houtafval
Metaalafval
Pmd-afval (vanaf 01 juli 2013)

19

….

20

….
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Selectieve inzameling
door EcoWerf via huis aan
huis, glasbollen of
containerpark
(Indien van toepassing vakje
aankruisen):

Inzameling via
een ander
kanaal
(Indien van
toepassing vakje
aankruisen):
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2.3. Indien de afvalstoffenproducent de vooropgestelde inzamelwijze uitvoert zoals vermeld in het
contract, mag EcoWerf ervan uitgaan dat de selectieve inzameling aan de bron door de
afvalstoffenproducent correct gebeurd is.

2.4. De afvalstoffenproducent erkent hierbij voldoende en concreet te zijn geïnformeerd door EcoWerf
omtrent de wettelijke verplichtingen aangaande de sorteerplicht, zoals vastgelegd in het Vlarema
artikel 4.3.2 en de manier waarop hij als producent op een efficiënte wijze zijn verplichtingen kan
nakomen, zoals vastgelegd in het Vlarema artikel 6.1.1.4. 1°. De afvalstoffenproducent verklaart
hierbij tevens het communicatiemateriaal tot het einde van het contract te bewaren.
Artikel 3: Tarieven
Voor de toepasselijke tarieven wordt hierbij verwezen naar het betrokken retributiereglement / de
contantbelastingverordening van de gemeente.
Artikel 4: Duur contract
Onderhavig contract wordt afgesloten voor onbepaalde duur.
Onderhavig contract kan door elk van de partijen éénzijdig worden opgezegd hetzij schriftelijk, hetzij
via een email bericht aan diftar@ecowerf.be, waarbij een opzegtermijn van één maand zal dienen te
worden gerespecteerd.
Artikel 5: Overige modaliteiten
De afvalstoffenproducent wenst de betalingsuitnodiging digitaal te ontvangen op het e-mail adres van
de contactpersoon? Ja/Nee.
Opgesteld in tweevoud
Op datum van…………………………………….te……………………………………………………….

Voor EcoWerf,

Voor de afvalstoffenproducent,

Peter Standaert

Naam:

Algemeen directeur

Functie:
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