Aanvraagformulier ophaling van gesorteerd groot vuil
via gemeentelijke container
Per container mag enkel 1 dezelfde afvalsoort aangevoerd worden.
Prijs:
 75 euro vaste vergoeding voor het gebruik, leveren en weghalen van de container;
 en daarbovenop de retributie diftar:
 indien houtafval: 0,07 euro/kg
 indien groenafval:
 tot 100 kg = gratis / vanaf 101 kg: 0,07 euro/kg
 indien snoeihout:
 tot 100 kg = gratis / vanaf 101 kg: 0,07 euro/kg
 indien recupereerbaar bouw- en sloopafval: 0,02 euro/kg
 in dit geval mag de container slechts half geladen worden!
 indien niet-recupereerbaar bouw- en sloopafval (te storten): 0,20 euro/kg
 in dit geval mag de container slechts half geladen worden!

AANVRAGER
Naam: …………………………………………………………………………………………………...
Adres: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Telefoon/GSM: …………………………………………………………………………………………
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………….
GEBRUIK CONTAINER
Aard afval: ………………………………………………………………………………………...........
Datum: …………………………………………………………………………………………………..
Adres plaatsing: ………………………………………………………………………………………..
Locatie plaatsing: ………………………………………………………………………………………
Geef aan waar de container geplaatst dient te worden, bijv. op de oprit, op een braakliggend stuk naast de
woning, op de rijweg, voor de garage,…

TYPE AFVAL
houtafval:
onbeschilderd hout
paletten
fruitbakjes
triplex
multiplex
andere: ……………………………………………………………………………………...
groenafval:
gras
bladeren
andere: ……………………………………………………………………………………...
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snoeihout:
opmerking: volgende afvalstoffen mogen NIET aangevoerd worden: boomwortels

snoeisel
kleine takken
andere: ……………………………………………………………………………………...
recupereerbaar bouw- en sloopafval:
opmerking: in dit geval mag de container slechts HALF geladen worden
opmerking: volgende afvalstoffen mogen NIET aangevoerd worden:
 asbestcement
 behangpapier
 eterniet
 rotswol
 asfalt
 glaswol
steenpuin
stenen
gevelstenen
beton
natuursteen
dakpannen
andere: ……………………………………………………………………………………...
niet-recupereerbaar bouw- en sloopafval (te storten):
opmerking: in dit geval mag de container slechts HALF geladen worden
opmerking: volgende afvalstoffen mogen NIET aangevoerd worden:
 asbestcement
 behangpapier
 eterniet
 rotswol
 asfalt
 glaswol
tegels
porselein
keramiek
kalk
plaaster
ytong
glasbouwstenen
andere: ……………………………………………………………………………………...

De financiële dienst maakt je hiervoor een factuur over.
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor schade aan oprit op privaat domein ten
gevolge van het plaatsen van een container.
Opgemaakt te Deerlijk in twee exemplaren waarvan elke partij erkent een exemplaar
ontvangen te hebben.
Datum: …………………………………………………………………………………………………..
Handtekening:

Gemeentebestuur Deerlijk

De aanvrager
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