CONTRACT VOOR VERHUUR EN LEDIGING VAN GFTEN /OF RESTAFVALCONTAINER(S)
Tussen
IVVO, Bargiestraat 6 te 8900 Ieper, hierna kortweg ‘IVVO’ genoemd
En
Naam

Vestigingsadres ( = locatie containers)

Facturatieadres

E-mailadres

Telefoonnummer

Btw/ondernemingsnummer

hierna kortweg ‘de gebruiker’ genoemd ,
wordt het volgende overeengekomen :
Artikel 1
De gebruiker vraagt IVVO volgende containers ter beschikking te stellen :
Restafval
Reeds aanwezig

40L

140L

240L

770L

1100L

40L

140L

240L

770L

1100L

Nieuwe aanvraag
GFT
Reeds aanwezig
Nieuwe aanvraag
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Artikel 2
IVVO verbindt er zich toe deze containers te ledigen volgens de frequentie: tweewekelijkse ophaling
van restafval. Tweewekelijkse ophaling van gft-afval tenzij ingetekend op het horecaproject waarbij
wekelijkse gft-ophaling binnen het stadscentrum.
Wenst aan te sluiten bij het horecaproject:

⃝ Ja

⃝ Neen

Artikel 3
IVVO hanteert volgende tarieven (per container) voor het ter beschikking stellen en ledigen van de
containers (exclusief BTW):
Restafval
Max. toegelaten gewicht
(restafval en gft)
Huur per maand
Ledigingskost per kg
GFT
huur
Ledigingskost (onafhankelijk van
gewichtsinhoud)

40L

140L

240L

770L

1100 L

20 kg

56 kg

96 kg

308 kg

440 kg

2,00 €
0,20 €

2,50 €
0,20 €

3,00 €
0,20 €

5,00 €
0,20 €

6,00 €
0,20 €

-0,80 €

-2,50 €

-3,50 €

-7,00 €

-8,50 €

Voor beide type containers wordt er gewerkt met een jaarcontract. Een contract dat aanvangt op
bijvoorbeeld 04/04/2022 zal aldus eindigen op 03/04/2023.
Dit contract wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar.
Voor restafvalcontainers wordt er een eerste factuur opgesteld voor de huur van de eerste 12
maanden, pas na betaling van deze factuur wordt de container geleverd.
De ledigingskost per kg wordt achteraf gefactureerd en is dus ook achteraf betaalbaar, ledigingen
worden gegroepeerd gefactureerd met een minimum van 25,00 €.
Voor GFT-containers wordt er na ondertekening van het contract een eerste factuur aangemaakt van
12x de ledigingskost van de respectievelijke container(s), pas na betaling van deze factuur
wordt(worden) de container(s) geleverd.
Eens de eerste 10 ledigingen werden opgebruikt volgt een nieuwe factuur voor een nieuwe reeks van
12 ledigingen.
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Artikel 4
De gebruiker verbindt er zich toe de containers te gebruiken en te onderhouden als een goede
huisvader. Elke breuk of beschadiging die te wijten is aan het overladen, onzorgvuldig of oneigenlijk
gebruik zal worden aangerekend aan de gebruiker.

Artikel 5
Bij laattijdige betaling van de facturen kan de lediging van de container(s), al dan niet tijdelijk,
worden stopgezet. IVVO behoudt zich in dat geval het recht voor om het contract éénzijdig te
verbreken en de container(s) desgevallend weg te halen bij de gebruiker.

Artikel 6
Dit contract kan door de gebruiker worden opgezegd mits aangetekend schrijven en mits dit
schrijven minstens één maand voor het verstrijken van de jaarlijkse einddatum wordt verzonden.
Bij opzeg van het contract door de gebruiker gedurende het eerste jaar van het contract, is er geen
terugbetaling van de vooraf betaalde huur (restafvalcontainer) of vooraf betaalde ledigingskost
(gft-container).

Bij opzeg van het contract door de gebruiker na het eerste jaar, is er terugbetaling mogelijk van de
niet opgebruikte ledigingen of de niet verworven huur.
Bij opzeg van het contract heeft de gebruiker de keuze:
*hij/zij brengt de container(s) zelf terug naar IVVO, op een van volgende locaties:
Groenpark Ieper: Bargiestraat 8, 8900 Ieper
OF
Overslagstation Veurne: Albert I laan 36, 8630 Veurne
*hij/zij laat de container(s) ophalen door IVVO, hiervoor rekent IVVO een ophaalkost van
15,00 € aan.

In beide gevallen moet de container borstelschoon en leeg zijn. Indien dit niet het geval is, behoudt
IVVO zich het recht voor om 20,00 € reinigingskosten aan te rekenen.
Ophaalkosten of reinigingskosten zijn verrekenbaar met het eventueel batig saldo van de gebruiker
op het moment van opzeg.
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Artikel 7
De gebruiker/afvalstoffenproducent verklaart dat hij/zij voldoende en concreet geïnformeerd werd
door IVVO over de wettelijke verplichtingen aangaande de sorteerplicht, zoals vastgelegd in
VLAREMA artikel 4.3.2. en artikel 5.2.1.1. en de manier waarop hij/zij als producent op een efficiënte
wijze zijn verplichtingen kan nakomen, zoals vastgelegd in VLAREMA artikel 6.1.1.4. 1°.
De gebruiker/afvalstoffenproducent verklaart de sorteerverplichtingen voor bedrijfsafval, zoals
vermeld op de website van de OVAM: https://ovam.be/iksorteer, correct na te leven.

Opgesteld te Ieper op ……………………………….…………………. in 2 exemplaren, waarvan elke partij
verklaart één exemplaar te hebben ontvangen

Handtekening vertegenwoordiger gebruiker

handtekening vertegenwoordiger IVVO

Gelieve elke pagina te paraferen.
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