Contract bedrijfsafvalinzameling
Tussen:
De inzamelaar enerzijds:
Ceyssens nv, Industrieterrein Kanaal-Noord 1185 te Bree, vertegenwoordigd door gedelegeerd bestuurder Marc Ceyssens

De afvalproducent anderzijds:

§1.
Het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalbeheer(VLAREMA) bepaalt dat tenminste de
bedrijfsafvalstoffen vermeld in de onderstaande tabel door de afvalstoffenproducent gescheiden aangeboden moeten worden en
afzonderlijk moeten gehouden worden bij de ophaling of inzameling. Deze verplichting is opgenomen in artikel 4.3.2. van het VLAREMA.
In de eerste kolom van de tabel vult u voor de afvalstromen die apart worden ingezameld door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of makelaar waarmee het contract afgesloten wordt, het soort recipiënt in. In de tweede kolom kruist u de afvalstromen aan die selectief
ingezameld worden via een ander kanaal; zoals via het gemeentelijk circuit of door een andere inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of makelaar.
Overzichtstabel van de verschillende selectief in te zamelen stromen en hun inzamelwijze:

1

Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige
oorsprong

2

Glasafval

3

Papier- en kartonafval

4

Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten

5

Groenafval

6

Textielafval

Soort recipiënt voor selectieve
inzameling door ondertekende

Selectieve
inzameling door

inzamelaar

ander kanaal

Vul in

Kruis aan

7

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

8

Afvalbanden

9

Puin

10

Afgewerkte olie

11

Gevaarlijke afvalstoffen

12

Asbestcementhoudende afvalstoffen

13

Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende

Soort recipiënt voor selectieve

Selectieve

inzameling door ondertekende
inzamelaar

inzameling door
ander kanaal

stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
14

Afvallandbouwfolies

15

Afgedankte batterijen en accu's

16

Houtafval

17

Metaalafval

18

Pmd-afval (vanaf 1 juli 2013)

19

HDPE (harde kunststoffen)

20

Plastiek folie (zachte PE)

21

EPS (piepschuim/isomo)

§2.
De afvalstoffenproducent verbindt er zich toe de afvalstromen gescheiden aan te bieden door gebruikte maken van de met de inzamelaar,
afvalstoffenhandelaar of -makelaar overeengekomen recipiënten.
§3.
Indien de afvalstoffenproducent de vooropgestelde inzamelwijze uitvoert zoals vermeld in de tabel, mag de inzamelaar,
afvalstoffenhandelaar of -makelaar ervan uitgaan dat de selectieve bronsorteringvan de overeengekomen afvalstromen door de
afvalstoffenproducent correct gebeurd is.
§4.
De afvalstoffenproducent erkent dat hij voldoende en concreet geïnformeerd werd door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar, -makelaar
over de wettelijke verplichtingen aangaande de sorteerplicht, zoals vastgelegd in VLAREMA artikel 4.3.2. en de manier waarop hij als
producent op een efficiënte wijze zijn verplichtingen kan nakomen, zoals vastgelegd in VLAREMA artikel 6.1.1.4. 1°. De afvalstoffenproducent verklaart het communicatiemateriaal tot de einddatum van het contract te bewaren.
§5.
Elke andere bedrijfsafvalstof die nog vrijkomt na voldaan te hebben aan voorgaande paragrafen wordt ingezameld in (een) aparte
container(s).

De looptijd van het contract is van onbepaalde duur en kan door de afvalstoffenproducent opgezegdworden zonder kosten. De opzegtermijn
duurt 3 maanden en gaat in de eerste dag van de maandvolgend op de opzegdatum.

Dit contract werd in twee exemplaren opgemaakt te Bree op datum van 07/09/2018. Beide partijen verklaren één exemplaar ontvangen te
hebben.
Voor de inzamelaar,
Ceyssens NV

Voor de afvalstoffenproducent,

