HUIS-AAN-HUIS AFVALINZAMELING - TARIEFREGLEMENT
Artikel 1. Definities
Voor de toepassing van dit reglement gelden de definities van het politiereglement openbare
netheid.
De belangrijkste termen voor de toepassing van dit reglement zijn:
1° Afvalbeheerder : Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist, afgekort ASO
Knokke-Heist, belast met de uitvoering en organisatie van het gemeentelijk afvalbeheer
2° Afvalstof: Elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen of zich moet ontdoen, zoals gedefinieerd in artikel 3,1° van het Materialendecreet.
3° Grofvuil: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, en
de vergelijkbare afvalstoffen die door hun omvang, hun aard of hun gewicht niet in de recipiënt voor
huisvuilophaling kunnen worden geborgen en die huis aan huis worden ingezameld, alsook de
restfractie die overblijft voor verbranden of storten na aanbieding in het containerpark, zoals
gedefinieerd in artikel 1.2.1, § 2, 34° van het Vlarema
4° Inzameling: Het periodiek inzamelen van huis tot huis van restafval, PMD en Papier en Karton
overeenkomstig de richtlijnen in de afvalkalender
5° PMD-afval: afval van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons bestemd
voor gebruik door huishoudens of vergelijkbaar bedrijfsmatig gebruik; zoals gedefinieerd in artikel
1.2.1. §2 67° van het Vlarema.
6° Recipiënten: voorwerpen (afvalzakken, container…) die door de gemeente toegelaten en ter
beschikking worden gesteld door AGSO Knokke-Heist om afvalstoffen in te zamelen en die verplicht
worden gebruikt om huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden
7° Restafval: het gedeelte huishoudelijke afvalstoffen dat niet selectief wordt aangeboden of
ingezameld
8° Tuinafval: (versnipperd) snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, resten van
groenten- en siertuin, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel en schaafkrullen ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding.

Artikel 2: Toepassingsmodaliteiten
Alle tarieven vermeld in dit reglement zijn inclusief BTW.
Alle tarieven vermeld in artikel 3 zijn cumuleerbaar en kunnen oplopen tot maximum 250 euro.

Artikel 3: Tarieven niet-conform aanbieden en sluikstorten van afvalstoffen
De volgende tarieven zijn van kracht:





50 euro indien afvalstoffen in een verkeerde recipiënt worden aangeboden.
50 euro indien de afvalstoffen niet tegen de perceelgrens worden geplaats om ingezameld te
worden.
100 euro indien afvalstoffen worden gedeponeerd op een plaats die daartoe niet bestemd is
100 euro indien afvalstoffen worden aangeboden om ingezameld te worden op de verkeerde
tijdstippen tijdens de weekdagen. Indien het aanbieden op een verkeerde tijdstip plaats vindt
in het weekend wordt er een som van 150 euro aangerekend.

Artikel 4: Tarieven afvalzakken
De aanbieder huishoudelijke afvalstoffen is verplicht afvalzakken te kopen waarvan de verdeling
gebeurt ofwel via de afvalbeheerder ofwel via verschillende grootwarenhuizen in Knokke-Heist:
Afvalzakken zijn tegen de volgende prijzen te verkrijgen:






0,65 € voor een afvalzak voor restafval met een inhoud van 15 liter
1,25 € voor een afvalzak voor restafval met een inhoud van 30 liter
2,00 € euro voor een afvalzak voor restafval met inhoud van 60 liter
0,25 € voor een PMD-afvalzak
2,00 € voor een bedrijfsafvalzak

Artikel 5: Tarieven huis-aan-huis inzameling tuinafval en grofvuil
De huis-aan-huis inzameling van tuinafval gebeurt via een abonnementssysteem dat kan worden
aangevraagd bij AGSO Knokke-Heist.
Een groencontainer kan verkregen worden via AGSO Knokke-Heist mits betaling van een waarborg
van 40 euro. De groencontainer heeft een capaciteit van 240 liter en er mag per beurt maximum 48
kg tuinafval in gedeponeerd worden.
Tarieven voor een abonnement op de inzameling van tuinafval zijn:





197 € voor 24 beurten per jaar en 1 groencontainer per beurt
302 € voor 24 beurten per jaar en 2 groencontainers per beurt
287 € voor 35 beurten per jaar en 1 groencontainer per beurt
440 € voor 35 beurten per jaar en 2 groencontainers per beurt

Grofvuil wordt huis-aan-huis ingezameld via oproep. Het tarief voor één ophaalbeurt is 90 €/2m³.
De aanvraag voor huis-aan-huis inzameling van grofvuil wordt gedaan via het invullen van het
aanvraagformulier en overschrijven van het bedrag van 90 €.

Artikel 6: Betaalcontainers
Restafval kan steeds gedeponeerd worden in de daartoe voorziene ondergrondse betaalcontainers
voor restafval mits een muntinworp van 2€.

Artikel 7: Betalingsmodaliteiten
Indien één of meerdere tarieven wegens het niet-conform aanbieden of het sluikstorten van
afvalstoffen van toepassing zijn, ontvangt de verantwoordelijke een factuur van AGSO Knokke-Heist.
De verschuldigde som wordt betaald door overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de
factuur.
De betalingsmodaliteiten voor de huis-aan-huis inzameling van tuinafval en grofvuil worden
meegedeeld bij de aanvraag.
Bij gebrek aan betaling in der minne zal het verschuldigde tarief via gerechtelijke weg ingevorderd
worden.

Artikel 8: Overige bepalingen
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017.

