ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONTLENING VAN DE EVENEMENTENCONTAINER
EVENEMENTENCONTAINER
MIROM beschikt over 2 evenementencontainers.
De evenementencontainer is een grote open container met daarin opgeborgen:








10 zwarte rolcontainers met
informatiebord (restafval)
10 blauwe rolcontainers met
informatiebord (pmd)
4 gele rolcontainers (papier & karton)
2 glasbollen (vastgemaakt met
spanbanden)
4 aluminium latten
6 kettingen en 6 sloten
6 rekkers

De 24 rolcontainers kan je per 2 verspreiden over het terrein (rug aan rug) en vastmaken met de
meegeleverde kettingen en sloten.
AANVRAAG
De evenementencontainer wordt minimaal 3 weken op voorhand aangevraagd via het
aanvraagformulier. Deze kun je downloaden op de www.mirom.be.
De evenementencontainer wordt enkel uitgeleend aan organisaties uit de 15 gemeenten van
MIROM: Hooglede, Houthulst, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde,
Menen, Moorslede, Roeselare, Staden, Torhout, Wervik, Wevelgem, Wingene en Zonnebeke.
Nadat we dit aanvraagformulier ontvangen hebben ontvang je een bevestiging via mail zodat de
organisator van het evenement zeker is van de ontlening. Op de bevestiging staat het bedrag die
gestort moet worden vóór de ontlening. Zodra we dit bedrag ontvangen hebben is uw bestelling
definitief. Bij ontvangst van betaling beschouwen wij ook dat de organisatie akkoord gaat met dit
reglement.
Wanneer de huur van de evenementencontainer door omstandigheden niet vooraf betaald wordt,
geldt de handtekening bij levering als akkoord van de ontlening.
KOSTPRIJS
Er wordt een vast tarief gerekend van 90,75 euro (inclusief BTW).
In deze prijs zit inbegrepen: de levering, ophaling van de evenementencontainer en de verwerking
van 12 rolcontainers met restafval. Vanaf de 13e rolcontainer gevuld met restafval betaal je
8,47 euro. De overige fracties, PMD, glas en papier & karton zijn gratis. Hoe meer er gesorteerd
wordt, hoe minder je dus moet bijbetalen.
De inhoud van de containers wordt bij lediging gecontroleerd. Indien de gesorteerde fracties (PMD,
glas, papier & karton of andere bijkomende fracties) onzuiver zijn, worden deze als restafval
beschouwd. Let op: plastic drinkbekers = restafval!
De betaling gebeurt via overschrijving nadat door MIROM een factuur wordt opgemaakt.

LEVERING EN OPHALING:
LEVERING:
De evenementencontainer wordt door MIROM geleverd en geplaatst. Hierbij dient rekening
gehouden te worden met de volgende zaken:











Een levering kan gebeuren vanaf maandagmorgen 8.00 u tot vrijdagavond 16.00 u
Bij levering en ophaling dient er telkens een verantwoordelijke aanwezig te zijn en
bereikbaar op mobiele telefoon! De chauffeur belt een half uurtje voor levering en ophaling
de contactpersoon op.
De leveringsplaats moet bereikbaar zijn vanaf de openbare weg.
De verzamelcontainer mag niet op de openbare weg staan.
De ondergrond van de leveringsplaats moet verhard zijn; de verzamelcontainer wordt nooit
op een weiland geleverd.
Op de leveringsplaats moet voldoende ruimte zijn om de container te plaatsen (afmeting
container L: 6,00 m, B: 2,50m, H: 1,50m + vrachtwagen.)
De contactpersoon die vermeld werd op het aanvraagformulier moet bij levering bereikbaar
zijn via gsm zodat hij/zij de leveringsfiche kan aftekenen en de gele box met handleiding in
ontvangst kan nemen.
Wanneer de organisator deze afspraken niet nakomt, wordt er telkens 72,60 euro
aangerekend.

OPHALING:








Een ophaling kan gebeuren vanaf maandagmorgen 8.00 u tot vrijdagavond 16.00 u
Op de voorziene dag van ophaling moet de evenementencontainer ophaalklaar en
bereikbaar zijn voor de vrachtwagen. Alle afvalcontainers en al het bijhorend materiaal
moeten correct en op tijd klaar staan op de verzamelcontainer, zodat de chauffeur niet
hoeft te wachten.
Heb je teveel afval? Gooi dit dan in geen geval tussen de rolcontainers, dit kan
wegwaaien tijdens het vervoer. Extra afval kan met een bestelwagen/aanhangwagen
naar de verbrandingsoven van MIROM gebracht worden.
De contactpersoon die vermeld werd op het aanvraagformulier moet bij ophaling bereikbaar
zijn via gsm zodat hij/zij de leveringsfiche kan aftekenen en de gele box terug kan
overhandigen aan de chauffeur.
Wanneer de organisator deze afspraken niet nakomt, wordt er telkens 72,60 euro
aangerekend.

SORTEERREGELS:
PMD:
Wat kan?





flessen en flacons in Plastic
Metalen verpakkingen (ook spuitbussen van voedingswaren en cosmetica, schaaltjes en
bakjes, metalen deksels
en doppen).
Drankkartons

Wat kan niet?



Plastic wegwerpbekers!
Alle andere verpakkingen en voorwerpen (bv. Plastic potjes en vlootjes, plastic zakken, folie),
verpakkingen die giftige of bijtende middelen bevat hebben, aluminiumfolie, piepschuim.

PAPIER EN KARTON:
Wat kan?


Papieren zakken en kartonnen dozen (verpakkingen), kranten, tijdschriften, folders, boeken,
schrijf- en machinepapier.

Wat kan niet?


Vuil of vet papier/karton, cellofaanpapier, behangpapier, aluminiumfolie

GLAS:
Wat kan?


Transparante glazen flessen, bokalen en flacons

Wat kan niet?


Hittebestendig glas, porselein en aardwerk, stenen flessen en kruiken, opaalglas en kristal,
vlak glas zoals ruiten en spiegels, lampen en TL-Lampen

RESTAFVAL:

Wat kan?



Plastic wegwerpbekers
Alles wat niet in de PMD, Papier en karton of glasbol mag.

Wat kan niet?


Chemische producten, tuinafval.

