ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN GROENCONTAINERS – IOK AFVALBEHEER
1.

De groencontainers van 12 m³ kunnen alleen door particulieren, die in het werkingsgebied van IOK Afvalbeheer wonen, gereserveerd worden. Dat zijn
de inwoners van alle gemeenten van het arrondissement Turnhout en Heist-op-den-Berg en Nijlen van het arrondissement Mechelen. Je kan de
groencontainer reserveren bij IOK Afvalbeheer op het telefoonnummer 014 24 25 60. De reservatie moet ten laatste 5 kalenderdagen voor de plaatsing
van de groencontainer gemaakt worden.

2.

De groencontainer wordt voor een periode van maximum 4 dagen verhuurd. De dagen van plaatsing en ophaling worden telefonisch afgesproken. IOK
Afvalbeheer doet al het mogelijke om de transporten op het gevraagde tijdstip uit te voeren. Het laattijdig plaatsen of ophalen van de container geeft aan
de klanten geen recht op enige schadevergoeding.

3.

Het all-in tarief bedraagt € 220 (inclusief btw) voor de huur van de container, het transport en de verwerking van het groenafval. Dit bedrag moet
voorafgaand aan de plaatsing van de groencontainer betaald worden op rekeningnummer BE35 0910 0413 3037 (BIC-code: GKCCBEBB) met de
vermelding van ‘groencontainer + leveringsdatum’. De groencontainer wordt enkel geplaatst na betaling.

4.

IOK Afvalbeheer voorziet de containers van de vereiste signalisatie.

5.

De huurder zorgt zelf voor de nodige vergunningen bij zijn/haar gemeente als de container op de openbare weg geplaatst moet worden. De vereiste
vergunningen moeten voorgelegd worden aan de chauffeur van IOK Afvalbeheer vóór de container geplaatst wordt. Indien de nodige vergunningen niet
kunnen voorgelegd worden zal de container niet geplaatst worden. Voor de gemaakte transportkosten van de vergeefse aanbieding wordt € 80
aangerekend. Het resterende bedrag wordt zo spoedig mogelijk terug overgemaakt aan de huurder. De huurder dient in dat geval een nieuwe
reservering te maken.

6.

De klant duidt de plaats aan waar de container moet worden gezet en moet er zich van verzekeren dat de bodem waarop moet gemanoeuvreerd
worden stevig genoeg is. Ditzelfde geldt voor de locatie waar de container tijdelijk wordt geplaatst. De plaatsing van de groencontainer gebeurt op risico
en verantwoordelijkheid van de huurder. IOK Afvalbeheer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van de plaatsing
van de container: bijvoorbeeld verzakkingen, schade aan vloeren, voetpaden, rioleringen, deksels, roosters en andere.

7.

De klant blijft eigenaar en verantwoordelijk voor de inhoud van de container tot deze wordt goedgekeurd door IOK Afvalbeheer na definitieve controle.
De eerste visuele controle wordt uitgevoerd door de chauffeur. De tweede en definitieve controle gebeurt bij het deponeren van het groenafval in het
overslagstation of de composteringsinstallatie van IOK Afvalbeheer.

8.

Indien bij de eerste visuele controle door de chauffeur blijkt dat er ander afval dan vermeld in artikel 10 van deze voorwaarden in de groencontainer zit,
is de huurder verplicht om dat niet toegelaten afval uit de groencontainer te verwijderen. Een container die niet voldoet aan deze voorwaarden wordt ter
plaatse gelaten. In dit geval wordt een verplaatsingskost van vergeefse aanbieding van € 80 aangerekend. De huurder dient zo snel als mogelijk zich in
regel te stellen en IOK Afvalbeheer te verwittigen per mail (afvalbeheer@iok.be) of brief (IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 2440 Geel) voor de
ophaling van de container. Bij overschrijding van de maximale huurperiode van 4 kalenderdagen zullen de extra huurdagen a rato van € 35 (inclusief
btw) per kalenderdag aangerekend worden. IOK Afvalbeheer zal de factuur overmaken aan de huurder.

9.

Wordt bij de tweede en definitieve controle in het overslagstation of de composteringsinstallatie verboden afval aangetroffen dan wordt de volledige
inhoud geweigerd. IOK Afvalbeheer zal overgaan tot uitsortering op kosten van de huurder. De klant is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende
schade en kosten met inbegrip van de kosten verbonden aan het ophalen en verwerken van het verboden afval door een erkende ophaler/verwerker.
Bovenop deze kosten wordt hem een forfaitaire vergoeding van een vergeefse aanbieding van € 80 aangerekend. IOK Afvalbeheer zal in dit geval de
klant per brief op de hoogte brengen hiervan.

10. Toegelaten in de groencontainer:

snoeihout: takken, struikgewas, coniferen en hagen

groenafval: plantenresten afkomstig uit tuinen en ontdaan van zand

boomstronken: ontdaan van zand

grasmaaisel: vers, niet ouder dan 3 dagen, en zuiver
11. Het aangeboden afval moet vers, met name groen, zijn en mag zeker niet gisten.
12. NIET toegelaten in de groencontainer (niet-limitatieve lijst): elke vorm van verontreiniging door restafval, PMD, gemengde plastic, glas, papier en karton,
metalen, batterijen, tl-lampen, beeldbuizen, elektrische of elektronische apparaten, verf, toners, schoonmaakmiddelen, geneesmiddelen, autobanden,
afval van dierlijke oorsprong, zand, steenpuin enz.
13. De klant is verantwoordelijk voor het laden van de containers: het afval mag niet hoger dan de rand komen en mag niet over de rand uitsteken. Een
container die niet voldoet aan deze voorwaarde wordt ter plaatse gelaten. In dit geval wordt een verplaatsingskost van vergeefse aanbieding van € 80
aangerekend. De huurder dient zo snel als mogelijk zich in regel te stellen en IOK Afvalbeheer te verwittigen per mail (afvalbeheer@iok.be) of brief (IOK
Afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 2440 Geel) voor de ophaling van de container. Bij overschrijding van de maximale huurperiode van 4 kalenderdagen
zullen de extra huurdagen a rato van € 35 (inclusief btw) per kalenderdag aangerekend worden. IOK Afvalbeheer zal de factuur overmaken aan de
huurder.
14. Deze algemene voorwaarden gelden bij elke verhuring van een groencontainer door IOK Afvalbeheer. Deze algemene voorwaarden worden bij de te
ondertekenen overeenkomst gevoegd. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden. Voorafgaand aan de levering van de
groencontainer ondertekent de klant in 3-voud de overeenkomst.
15. De containers en de eventuele toebehoren, die ter beschikking worden gesteld van de klant, blijven eigendom van IOK Afvalbeheer. De klant dient als
een goede huisvader zorg te dragen voor de ter beschikking gestelde container en toebehoren. Vanaf het plaatsen tot het terug ophalen van de
container door IOK Afvalbeheer blijft de klant persoonlijk verantwoordelijk voor iedere beschadiging of vervreemding van de container. Het is niet
toegelaten de container of toebehoren aan te passen of er veranderingen op aan te brengen. De container en toebehoren mogen niet aan derden ter

beschikking worden gesteld of onderverhuurd worden en mogen ook niet door een andere firma gebruikt en/of leeggemaakt worden. IOK Afvalbeheer
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of schade aan derden.
16. In geval van betwisting geldt de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout. Het Belgisch recht is van toepassing.

