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Contactpersoon

telefoonnummer

Datum

Onthaal AGSO

050/442.500

Betreft: Grof huisvuil

Geachte Heer, Mevrouw,

U vroeg een ophaling “grof huisvuil” aan, dit kan iedere vrijdag (uitgezonderd op een feestdag).
Teneinde aan uw vraag te voldoen, verzoeken wij u vriendelijk om bijgaand formulier te vervolledigen
en terug te sturen naar :
AGSO Knokke-Heist – Afdeling Afvalbeheer, ’t Walletje 104 te 8300 Knokke – Heist.
Na ontvangst van uw aanvraagformulier of uw storting van € 90 per 2 m³, op rekening van
AGSO Knokke-Heist – Afdeling Afvalbeheer (BE83 0910 2151 3215) of cash betaling aan ons onthaal,
ten laatste de woensdag vóór de ophaling, plaatsen wij u definitief op de ophaallijst en bedienen wij
u op de door u gekozen vrijdag (vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden).
Zijn er nog vragen hieromtrent, aarzel niet ons te contacteren op het nummer 050/442.500.

Met vriendelijke groeten.

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Afvalbeheer

OPGELET NIEUWE TARIEVEN PER 1/1/2017: € 90 IPV € 70 PER OPHAALBEURT
Bijlage 1 :
•
•

De bijdrage van € 90 per aangevraagde ophaalbeurt dient vooraf betaald te worden .
Het bedrag moet de woensdag vóór de ophaling, ofwel via de kas ofwel via overschrijving op de rekening van AGSO
Knokke-Heist Afdeling Afvalbeheer (BE83 0910 2151 3215) staan, zo niet wordt de aanvraag geannuleerd.

Het grof huisvuil en metalen mogen buiten gezet worden de donderdag vóór ophaling vanaf 19 uur (in geen geval vroeger).
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 17 december 1999 in verband met de politieverordening op het
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het containerpark - Wijziging en coördinatie.
•
•
•
•

Voorafgaande aanvraag dient te gebeuren bij AGSO Knokke-Heist – Afdeling Afvalbeheer
Niet meer dan 2 m³ per aanvrager
Per adres, voor beide afvalstoffen samen, maximaal vier ophalingen per jaar.
Alle voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar opleveren voor de ophalers van de
afvalstoffen

Wat mag meegegeven worden?
Grofvuil alle huishoudelijke afvalstoffen die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de voorgeschreven
zak voor de restafval ophaling kunnen geborgen worden en niet selectief kunnen aangeboden of ingezameld worden.
(Meubilair, matrassen, tapijten en vloerbedekking, plastic buizen, planken …)
Metalen alle soorten van metalen voorwerpen, waarvan de grootte sterk kan verschillen, en met uitzondering van metalen
verpakkingen zoals conserven, blik, kroonkurken, aluminium verpakkingen
Wat mag NIET meegegeven worden
* Herbruikbare goederen: goederen, of onderdelen ervan, die nog in goede of in licht beschadigde maar herstelbare staat
verkeren en daardoor als tweedehands goederen kunnen worden verkocht in een kringloopcentrum:
* Bruingoed (televisies, radio’s…)
* Witgoed (wasmachines, droogkasten, vaatwasmachines, diepvriezers…),
* Grof huisvuil en metalen afkomstig van handelszaken (andere dan meubelzaken gevestigd in Knokke-Heist en
onderhoudsfirma’s werkzaam in Knokke-Heist (zie art. 44, 13° politieverordening 17/12/1999(**))
* Afbraakmaterialen van particuliere oorsprong zoals steen- of betonpuin, tegels, dakpannen, steengruis… U kunt dit naar
het gemeentelijk containerpark brengen.
* Autobanden
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 4 december 1996 in verband met de gemeentelijke retributie voor het
ophalen van afvalstoffen andere dan gewone huishoudelijke afvalstoffen - Vaststelling.
De Bijdrage wordt vastgesteld op € 90 per aangevraagde ophaalbeurt en dient betaald te worden door storting of
overschrijving op rekening van AGSO Knokke-Heist – Afdeling Afvalbeheer.
(**) zie artikel 44, 13° politieverordening van 17 december 1999
13. Aanvoer door KMO’s en handelaars :
KMO’s en handelaars mogen glasafval, papier/karton, PMD en isomo naar het containerpark brengen, maar enkel met
personenwagens en lichte bestelwagens, al dan niet met aanhangwagens. De KMO’s en handelaars moeten de nodige
scheidingsregels en andere opgelegde voorwaarden strikt na leven.
Meubelzaken gevestigd in Knokke-Heist en onderhoudsfirma’s werkzaam in Knokke-Heist mogen grofvuil, metalen en
herbruikbare goederen naar het containerpark brengen.

Aanvraagformulier ophaling grof huisvuil
Datum van Aanvraag

Datum van Ophaling

Datum van betaling

…./…./2017

…./…./2017

…./…./2017

Gegevens van de aanvrager: *staat in voor de betaling van de factuur
Naam
Adres
Telefoonnummer/ GSM Nummer
Emailadres
BTW nummer

ADRES VAN OPHALING

AF TE HALEN GOEDEREN
Brandbaar materiaal

Handtekening aanvrager

Metaal afzonderlijk vermelden a.u.b.
*maximum lengte 2 meter

Dit gedeelte vrij laten a.u.b.

Dit gedeelte vrij laten a.u.b.

