KKMO en ZO

Aanvraagformulier Toegang Recyclagepark
In toepassing van het Politiereglement betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark ( * )
Naam handelszaak
Adres
Tel
Fax
e-mail
NAAM en NUMMER I.K.
Nummer Rijksregister
Omschrijving handelsactiviteit
(aard activiteit, aard handelswaar)

Gelieve hieronder aan te kruisen wat voor u van toepassing is.
-

-

Beschikt u over een verkoopsruimte?
Ja / Nee
Is uw handelsactiviteit hoofdzakelijk gericht naar particulieren? Ja/Nee
Welke afvalstoffen wenst u aan te voeren naar het recyclagepark?
 papier en karton
 hol glas
 wit zuiver piepschuim met bolletjesstructuur (EPS)
 plastic verpakkingsafval (plasticfolies) met uitzondering van landbouwfolie
 plastic bloempotten en plantentrays
 oude metalen.
Reden waarom u wenst gebruik te maken van het recyclagepark voor de afvoer van uw
handelsafval?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de reglementering op het aanvoeren van vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark.
Datum
Handtekening aanvrager:

Advies Milieudienst:
O Toelating
O Geen toelating (reden)...............................................................................

( * ) UITTREKSEL UIT HET POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN
HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN OP HET
RECYCLAGEPARK.
-

Onder bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn
met huishoudelijke afvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, wordt
verstaan: afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als deze
van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in het VLAREA.

-

Onder sectorgebonden bedrijfsafvalstoffen wordt verstaan: afvalstoffen die ontstaan ten gevolge
van een commerciële, industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit.

-

De KKMO (kleine KMO) en ZO (zelfstandige ondernemer) zijn de kleine bedrijven en handelaars,
gevestigd en gedomicilieerd te Ronse, die tot maximum 9 werknemers te werk stellen.

-

KKMO en ZO, gevestigd en gedomicilieerd te Ronse,die gebruik wensen te maken van het
recyclagepark voor het deponeren van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, kunnen gebruik maken
van hun identiteitskaart.

-

KKMO en ZO die gevestigd zijn te Ronse, maar er niet gedomicilieerd zijn, en die gebruik wensen
te maken van het recyclagepark voor het deponeren van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
dienen een toelating te verkrijgen.

-

Volgende vergelijkbare afvalstoffen van KKMO en ZO worden ingezameld:
o papier en karton
o hol glas
o wit zuiver piepschuim met bolletjesstructuur (EPS)
o plastic verpakkingsafval (plasticfolies) met uitzondering van landbouwfolie
o plastic bloempotten en plantentrays
o oude metalen.
o Piepschuim en plasticfolie worden enkel aanvaard indien aangebracht in de speciaal
daartoe bestemde afvalzakken, te koop aan het onthaal van het stadhuis en zoals
voorzien in het retributiereglement voor de inzameling van inzameling EPS en
plasticfolie.

-

KKMO en ZO dienen zich voor hun grof restafval, voor hun andere dan toegelaten vergelijkbare
afvalstoffen en hun niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te wenden tot een gespecialiseerde
firma.

-

KKMO en ZO dienen zich voor hun KGA, ontstaan uit hun bedrijvigheid te wenden tot een
gespecialiseerde firma.

