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OPHALING TUINAFVAL REGLEMENTERING 

 

Reglementering voor de gebruiker, bijlage van de overeenkomst tussen  
MIROM-Roeselare en de gebruiker voor het ophalen van tuinafval. 

 
 

1. De partijen en de keuze 
 
De gebruiker kiest zelf op vrije basis om gebruik te maken van de diensten van tuinafvalophaling.  
Door de deelname aan de ophaalbeurt onderwerpt de gebruiker zich aan deze reglementering die 
behoort bij de overeenkomst afgesloten tussen MIROM ROESELARE en de gebruiker.  
De gebruikers zijn inwoners van de MIROM-gemeenten (Hooglede, Houthulst, Koekelare, Kortemark, 
Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Menen, Moorslede, Roeselare, Staden, Torhout, Wervik, Wevelgem, 
Wingene, Zonnebeke). 
De bak(ken) word(t)en alleen in de MIROM-gemeenten ingezet en gebruikt. De gebruiker gebruikt de 
bak(ken) alleen voor het aanbieden van zijn TUINAFVAL. 
 
 
2. Voorwerp van de dienstverlening, wijze van ophalen, keuze en gebruik van de tuinafvalbak(ken) 
 
De ophaling gebeurt met de genormaliseerde bak(ken) in kunststof van 180 liter, 240 liter of 1000 liter. 
Deze wordt via MIROM ROESELARE verdeeld en ter beschikking gesteld aan de inwoner-gebruiker. 
Deelname aan deze dienstverlening kan alleen via de door MIROM ROESELARE ter beschikking gestelde 
bak(ken), dit omwille van de uniformiteit en om redenen van praktische aard. 
 
 
3. Tijdstip van ophalen 
 
De ophaling zal als volgt gebeuren: 
- gedurende de dag, vanaf 5 uur ‘s morgens tot ’s avonds 21 uur, echter niet op zaterdagen, zon- en 

feestdagen. Ophalingen die op een feestdag vallen, worden uitgevoerd op een daarvoor aangeduide 
andere ophaaldag. 

- de dagen van ophaling alsook eventuele wijzigingen aan het ophaalschema worden vooraf kenbaar 
gemaakt.  

- de ophaling gebeurt als volgt: 
° voor 24 beurten: van maart tot en met november minimum 2 maal per maand en van december 
tot en met februari 1x per maand. 
° voor 35 beurten: van april tot en met augustus wekelijks en van september tot en met maart kan 
het aantal ophalingen variëren van 1 tot 3 maal per maand. 

 
 
 
 



4.Toegelaten en verboden afvalsoorten, verantwoordelijkheden, herstellingen en wijzigingen 
 
In de bak(ken) kan alle afval van organisch-plantaardige oorsprong uit de tuin worden gedeponeerd. 
Hieronder valt voornamelijk gras, plantenresten en kort gesneden snoeihout (waarvan de lengte niet 
langer is dan de breedte van de bak). 
Worden ten strengste verboden: aarde, stenen, metalen voorwerpen, plastics, huisvuil, stalmest, 
uitwerpselen van dieren, boomwortels met aarde, groente- en fruitafval en andere vreemde voorwerpen. 
Het afval moet los aanwezig zijn zodat de bak “zichzelf” ledigt bij het kippen van afval in de ophaalwagen. 
 
Bij de ophaling wordt de inhoud door de ophalers gecontroleerd. Bij vaststelling van inbreuken omtrent 
de inhoud zal u een schriftelijke verwittiging krijgen. Hierna zal bij herhaling van een inbreuk omtrent de 
inhoud van de bak, de bak zonder ledigen worden achtergelaten en zal u opnieuw een brief krijgen met 
de reden tot niet - ledigen van de container. 
 
Iedere vorm van schade door onoordeelkundig vullen of het vullen van de bak met ander afval dan 
tuinafval, wordt ten laste gelegd van de gebruiker. 
 
De gebruiker heeft de keuze tussen een bak met inhoud van 180, 240 of 1000 liter. Hij kan ook kiezen 
voor meerdere bakken. Ter informatie: inhoud container 180 liter = 3 volle vuilniszakken, inhoud container 
240 liter = 4 volle vuilniszakken. Het type bak dat wordt gekozen blijft steeds vast voor het lopende 
kalenderjaar. Indien de gebruiker een ander type bak wenst vanaf het volgende kalenderjaar, dan dient 
hij dit schriftelijk aan te vragen ten laatste tegen eind september.  Rond de jaarwisseling zal dan een 
ander type bak geleverd worden. 
 
Alle bakken zijn van een nummer voorzien. Op iedere bak is een opschrift aangebracht met de tekst 
‘alleen tuinafval’ en het logo ‘MIROM' en het telefoonnummer. De gebruiker mag deze opschriften niet 
verwijderen. De gebruiker plaatst de bak buiten op het voetpad of tegen de openbare weg met het 
opschrift duidelijk zichtbaar naar de straatkant toe. 
 
MIROM ROESELARE kan, bij beschadiging van een bak, tussenkomen in de herstelling voor zover het gaat 
om normale slijtage of materiaalgebreken. De herstelling of vervanging wordt kosteloos uitgevoerd. 
Ingeval van schade door onder meer zware, scherpe voorwerpen of onoordeelkundig gebruik, wordt de 
herstelling uitgevoerd op kosten van de gebruiker. Schade door vuur of warmte is zonder discussie ten 
laste van de gebruiker. 
 
De gebruiker verbindt er zich toe te waken over de bak als een goede huisvader. 
De gebruiker is verantwoordelijk voor het buiten plaatsen en het binnen nemen van de bak. 
Bij diefstal dient u MIROM ROESELARE hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen samen met het 
nummer van de tuinafvalbak(ken). 
 
De gebruiker zal de bak zodanig plaatsen dat de doorgang op het voetpad, overeenkomstig het 
politiereglement in de betreffende gemeente, niet wordt belemmerd. 
 
Ingeval van verhuizing of adreswijziging binnen de MIROM-gemeenten, kan de gebruiker, door dit twee 
weken vooraf mee te delen, verder gebruik maken van de dienstverlening op het nieuwe adres waar de 
bak wordt buitengezet. De gebruiker verhuist zelf de bak naar het nieuwe adres. Bij stopzetting van het 
contract, 3 maand voor het einde van het lopend kalenderjaar, dient de gebruiker zelf de bak in te leveren 
bij MIROM ROESELARE, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare, tijdens de weekdagen tussen 
8u30-12u00 en tussen 13u00-17u00 en op vrijdag tot 16u00.  Indien de gebruiker de bak wenst te laten 
ophalen, dient een forfaitaire transportvergoeding van 12,50 EURO excl. BTW betaald te worden. De 
container wordt ook gereinigd aangeboden, indien dit niet het geval is zal er een reinigingskost van 5,00 
EURO excl. BTW aangerekend worden.  Deze reglementering maakt integraal deel uit van de 
overeenkomst voor het ophalen van tuinafval tussen MIROM ROESELARE en de gebruikers, inwoners van 
de MIROM-gemeenten. 


