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RETRIBUTIEREGLEMENT
OP VERKOOP VAN AFVALZAKKEN, MAXAIRAFVALBAKJE, BIOBAGS, STICKERS VOOR GROF VUIL
EN COMPOSTVATEN, -ZAKKEN EN -BAKKEN

ARTIKEL 1
Met ingang van 3 april 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een
retributie geheven voor het afleveren van zakken en andere recipiënten:
Zakken voor plastiekafval: 0,25 € per zak;
Zakken voor PMD-afval: 0,25 € per zak;
Biobags 10 liter: 0,12 € per zak;
Biobags 120 liter: 0,60 € per zak;
Compostzakken fijne compost 40 liter: 4,00 €/stuk;
Compostvat: 30% korting ten opzichte van IOK-verkoopprijs;
Compostbak: 30% korting ten opzichte van IOK-verkoopprijs;
Maxair-afvalbakje: 3,50 €/stuk;
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Sticker 1 m³ grof huisvuil: 30,00 €/stuk.

ARTIKEL 2
Elke inwoner van de gemeente Vorselaar kan overgaan tot aanvraag van een compostvat,
compostbak. In deze retributie is de aflevering ten huize van de besteller inbegrepen. De
invordering van de retributie van de compostbakken en compostvaten gebeurt vooraf door
middel van betaling aan de onthaalbalie van het gemeentehuis of door middel van een
overschrijving.
Het maxair-afvalbakje, zakken voor plastiekafval, voor PMD afval en de biobags van 10l en
120l kunnen direct na betaling aan de onthaalbalie van het gemeentehuis worden
meegenomen.
Compostzakken fijne compost van 40 liter worden op het containerpark aangeboden, deze
retributie moet ter plaatse betaald worden tegen afgifte van een kwitantie, afgeleverd door
de containerparkwachter.

ARTIKEL 3
Voor het afhalen van grofvuil dient men minstens 1 week op voorhand te verwittigen. (Per
1m³ grof vuil dient men een sticker van 30 € aan te kopen op het gemeentehuis. Elk gezin
kan maximaal 3m³ per ophaling buiten zetten. Voor elke m³ dient men een sticker aan te
kopen. Deze sticker wordt op het grof vuil aangebracht om te controleren of de retributie
betaald is. Zonder sticker zal het grof vuil niet opgeladen worden.)
Onder “gezin” dient te worden verstaan:
hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft;
hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden
gebonden, gewoonlijk éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen
leven.

