Aanvraagformulier voor afvalcontainers bij activiteiten
Organisatoren van activiteiten kunnen gratis afvalcontainers gebruiken van de milieudienst voor de selectieve inzameling
van glas, papier en karton en PMD. De containers worden op een afgesproken dag en uur naar de locatie van de
activiteit gebracht door de propermobiel. De organisator is verantwoordelijk voor een juiste sortering van de afvalstromen.
Voor de inzameling van restafval bij activiteiten kunnen grijze zakken worden aangekocht bij de milieudienst. Deze
zakken worden voorzien van een speciale sticker. Een zak met sticker kost € 1,60 en kan enkel aangekocht worden via
de milieudienst.
Na de activiteit worden de containers en zakken terug opgehaald. Er zal 15 euro per verkeerd gesorteerd recipiënt
aangerekend worden aan de organisator van het evenement. Sorteer dus goed!
Aanvraag ondertekend indienen bij de gemeentelijke milieudienst - Zuidlaan 36 te 9630 Zwalm of via milieu@zwalm.be
minimum 15 dagen vóór de datum van de activiteit. Meer inlichtingen bij de milieudienst via milieu@zwalm.be of 055 480
570.
omschrijving van de activiteit
voornaam en naam van de aanvrager
adres van de aanvrager
telefoon + e-mail van de aanvrager

Tel:

/ E-mail:

Van

- tot

namens de vereniging
locatie van de activiteit (leveringsadres)
datum of periode van de bruikleen

2 bakjes

aantal gewenste bakjes GLAS

ander aantal, namelijk:

aantal gewenste kratten PAPIER/KARTON

2 kratten

ander aantal, namelijk:

2 PMD-zakken
gewenste leveringsdatum/uur

/

effectieve leveringsdatum/uur

/

gewenste ophaaldatum/uur

/

effectieve ophaaldatum/uur

/

Voor de inzameling van restafval bij activiteiten kunnen grijze zakken worden aangekocht bij de milieudienst.
Een zak met sticker kost € 1,60

Te Zwalm, op
Handtekening aanvrager

Vak voorbehouden voor de administratie
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Het lokaal bestuur van Zwalm (gemeente en OCMW Zwalm) verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in
acht. Voor meer informatie, zie https://www.zwalm.be/privacyverklaring

Reglement gebruik gemeentelijke containers bij festiviteiten
Sorteerregels voor verpakkingsafval:
PMD
PMD wordt verzameld in de gebruikelijke blauwe zakken. U krijgt twee zakken ter beschikking.
- WEL: plastiek flessen (water, frisdrank,..),
metalen blikken (drank, conserven), aluminium schoteltjes, metalen deksels
drankkartons, brik
- NIET: plastic bekers, borden, potjes; plastic folie; aluminiumfolie

GLAS
Glas wordt verzameld in blauwe plastic bakken. U krijgt meerdere bakken ter beschikking: gekleurd glas en wit glas
dienen gescheiden ingezameld te worden. Let er op dat er zo weinig mogelijk flessen breken!
- WEL: glazen flessen en bokalen vb wijnflessen; uitgespoelde bokalen van groenten, saus
- NIET: gebroken drinkglazen (restafval)

PAPIER EN KARTON
U krijgt papierkratten ter beschikking.
- WEL: toegangskaarten, affiches, kartonnen verpakkingen vb doos van wijnflessen
- NIET: tafelpapier en servetten besmeurd met etensresten

Voor de fractie restafval dient de organisator zelf voldoende restafvalzakken met bijhorende
sticker te voorzien, aan te kopen in het gemeentehuis.
RESTAFVAL
Bevuild tafelpapier of servetten met etensresten
- Etensresten
- Gebroken drinkglazen (deze mogen niet onbeschermd in de restafvalzak worden geworpen. De scherven kunnen
bvb verzameld worden in kartonnen doos die u achteraf kan dichtkleven)
- Plastic bekers, borden, bestek, potjes

Er zal 15 euro per verkeerd gesorteerd recipiënt aangerekend worden aan de organisator van
het evenement. Sorteer dus goed!

Het lokaal bestuur van Zwalm (gemeente en OCMW Zwalm) verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in
acht. Voor meer informatie, zie https://www.zwalm.be/privacyverklaring

