Gebruiksvoorwaarden afvalcontainers Koksijde
Gebruik
De voorziene afvalcontainers mogen uitsluitend gebruikt worden voor het aanbieden van afval geproduceerd in Koksijde
(hetzij huishoudelijk restafval in de zwarte container in afvalzone 2, 3, 4 en 5, hetzij groente-, fruit- en tuinafval (gft) in de
groene container) voor de inzameling aan huis in Koksijde.
Huishoudelijk restafval: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding
en die in een daartoe bestemd recipiënt kunnen worden aangeboden, met uitzondering van alle selectief
ingezamelde afvalstoffen (aan huis, via brengpunten of via het milieupark).
Groente-, fruit- en tuinafval (gft): organisch composteerbaar afval dat ontstaat door de normale werking van een
particuliere huishouding zoals aardappelschillen, loof en schillen van vruchten, groente- en fruitresten, doppen
van noten, theebladeren, koffiedik en papieren koffiefilters, huishoudpapier, kleine hoeveelheden gekookte
etensresten, mest van kleine huisdieren (planteneters zoals cavia’s, konijnen en hamsters), snijbloemen en
kamerplanten, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid en resten uit groente- en siertuin.

Aanbieden van containers voor de inzameling aan huis
De containers worden geledigd op vooraf vastgelegde ophaaldagen. Deze ophaaldagen vind je terug in de afvalkalender van
de desbetreffende zone. Eventuele latere wijzigingen worden zo mogelijk vooraf bekend gemaakt.
Algemene regeling (indicatief):

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5

Huishoudelijk restafval
Geen inzameling via containers
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

Groente-, fruit- en tuinafval
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

De containers kunnen enkel op deze ophaaldagen worden aangeboden bij het aangegeven adres van lediging en dit tussen
06.00 uur en 08.00 uur.
De container moet met gesloten deksel en met het handvat naar de straatkant worden aangeboden.
De container moet zo snel mogelijk na lediging maar in elk geval nog dezelfde dag van het openbaar domein worden
weggenomen. De ophaler is niet verantwoordelijk wanneer een aangeboden container niet kon worden geledigd (hetzij
doordat de ophaling door onvoorziene omstandigheden niet of onvolledig kon plaats vinden, hetzij doordat de container
verkeerd of niet tijdig werd aangeboden). De aanbieder moet de container ook in dat geval nog dezelfde dag verwijderen
van het openbaar domein en opnieuw aanbieden bij een volgende inzameling aan huis.

Aanvragen, omruilen en stopzetten gebruik van container via klantendienst IVVO
Een container kan worden aangevraagd bij de klantendienst van de afvalintercommunale IVVO. Gemeentelijke containers
die reeds eerder aangevraagd werden en in gebruik zijn voor de inzameling van gft moeten niet opnieuw worden
aangevraagd.
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Je kan een container omruilen voor een exemplaar met een ander volume (vb. de gebruikte container blijkt te groot of te
klein) via de klantendienst van de IVVO. Een eerste keer gebeurt dat gratis, vanaf de tweede omruiling wordt een
vergoeding aangerekend conform het retributiereglement.
Het stopzetten van het gebruik van een container moet schriftelijk of per email gemeld worden aan de klantendienst van de
IVVO.
IVVO Klantendienst
Bargiestraat 6, 8900 Ieper
T 057 21 41 60
E info@ivvo.be
Aanvragen nieuwe container via webformulier: www.ivvo.be/aanvraag-afvalcontainer-koksijde
Optie
Het gebruik van een slot wordt niet aangemoedigd en is daarom niet standaard voorzien op de containers. Dat kan de
lediging in een aantal gevallen (o.a. bij vorst) immers bemoeilijken of onmogelijk maken. Wie dat evenwel expliciet wenst,
kan optioneel een kantelslot kopen bij de klantendienst van de IVVO.

Reiniging en onderhoud, schade en diefstal
Om overlast in de omgeving te voorkomen is het aangewezen om de container regelmatig te reinigen. Het is in elk geval
verplicht om de container volledig gereinigd en leeg aan te bieden op de afgesproken datum wanneer het gebruik er van
wordt stopgezet of wanneer de container wordt omgeruild. Zo niet wordt een retributie aangerekend voor het reinigen van
de container conform het retributiereglement.
Het is verboden om zelf stickers aan te brengen op de container, deze te beschilderen en/of te bekladden of de container
op een andere manier te beschadigen (schade door overbelasting, door het aanbrengen van een slot, door het boren van
gaten of door elk ander oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorg). de registratiechip mag niet verwijderd worden. Bij verlies
van een container of beschadiging er van, die niet door normaal gebruik veroorzaakt werd, wordt een vergoeding
aangerekend conform het retributiereglement.
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