8900 IEPER

BARGIESTRAAT 6

IVVO KLANTENDIENST

TE FRANKEREN

dienst Milieu
Zeelaan 21, 8660 De Panne
058-42 97 54
milieu@depanne.be
www.depanne.be/proper

IVVO klantendienst
Bargiestraat 6, 8900 Ieper
057-21 41 60
info@ivvo.be
www.ivvo.be
www.facebook.be/IVVOIeper

NIEUW VANAF OKTOBER 2017:

ophaling aan huis van restafvalcontainers

PROPER DE PANNE
De ambitie is duidelijk: De Panne wil de properste kustgemeente worden!
Een belangrijke pijler in dit verhaal is de introductie van het Diftar-systeem
(gedifferentieerde tarieven) voor restafval. In de toekomst krijg je de keuze uit
verschillende manieren om van je huishoudelijk afval af te raken.
Je kan je restafval voor je woning aanbieden in een traditionele restafvalzak.
Dit blijft ook in de toekomst een optie, zij het wel dat vanaf juli 2018 de prijs
van een restafvalzak zal stijgen van € 1 naar € 1,50. Een goedkoper alternatief
is een restafvalcontainer. Je betaalt, naast een kleine aanbiedingskost, een
verwerkingskost per aangeboden kg restafval. Dus, als je goed sorteert, kan
je al snel heel wat euro’s besparen. Het goedkoopste alternatief is zelf je
afval wegbrengen naar een ondergrondse afvalcontainer in de buurt. Begin
2018 zullen de eerste ondergrondse betaalcontainers voor restafval in het
straatbeeld verschijnen.
Minder afval op straat zorgt voor minder opengescheurde zakken... dus
minder zwerfvuil.

HET PRINCIPE VAN DE RESTAFVALCONTAINER
• Je kan kiezen tussen een container van 40 (draagemmer), 120 (standaard) of 240 liter.
Een container van 120 liter komt overeen met 2 restafvalzakken.
• Plaats je container voor de deur op een ophaaldag vermeld op de
afvalkalender, dan wordt je afval gewogen en geregistreerd door middel van
een chip in de container. Je tegoed (provisie) vermindert automatisch.
• Je betaalt een vaste aanbiedingskost per container.
• € 0,20 per container van 40 liter
• € 0,50 per rolcontainer van 120 liter
• € 0,75 per rolcontainer van 240 liter
Een volle container aanbieden is voordeliger.
• Daarnaast betaal je een verwerkingskost van
€ 0,11 per aangeboden kilogram.
• Bied je je container niet aan,
dan kost het je niets.
• Betalen doe je met voorschotten.
Standaard is dit € 35, maar je kan dit aanpassen
volgens je behoeften (minimaal € 15). Daalt je
saldo onder de € 10, dan krijg je een nieuwe
betalingsuitnodiging. Gaat je saldo negatief,
dan wordt de container niet meer geledigd.

We verduidelijken het graag met een voorbeeld:
Het gezin Allemans woont in een rijhuis met achteraan een kleine tuin. Papa en
mama hebben drie kinderen. Het gezin heeft nog geen gft-container. Gemiddeld
produceren ze twee restafvalzakken per week of 832 kg per jaar. Op vandaag betalen
ze jaarlijks 52 x 2 x € 1 /huisvuilzak = € 104. Met de prijs van de nieuwe restafvalzak
wordt dit 52 x 2 x € 1,5 = € 156.
Als het gezin instapt in het Diftar-systeem voor restafval, betalen ze:
• 832 kg X € 0,11 = € 91,52
• Wekelijkse aanbiedingskost van € 0,50 (container van 120 liter)= 52 x € 0,50 = € 26
• Totaal: € 117,52 (container van 120 liter)
Wetende dat de prijs van de huisvuilzak € 1,50 wordt in de toekomst, zal het gezin
Allemans € 38,48 besparen. En, het gezin zou nog méér kunnen besparen als ze
een gft-container gebruiken (afval aan € 0,05/kg) en/of de diftar-container slechts
éénmaal om de twee weken laten ledigen.

VOORDELEN
• Containers lekken of scheuren niet en kunnen niet opengescheurd worden door
katten, honden of meeuwen. Zo vermijden we zwerfvuil.
• Containers zijn uiterst makkelijk in gebruik: je hoeft ze niet dicht te knopen en kan
ze, dankzij hun robuuste wielen, eenvoudig en snel klaarzetten voor ophaling.
• Je betaalt per aangeboden kg. Dus als je goed sorteert kan je heel wat euro’s
besparen. Werk je ook met een gft-container voor je groente-, fruit- en tuinafval
dan ben je niet alleen milieuvriendelijk maar haal je ook het gewicht én bijgevolg
de kostprijs van je restafvalcontainer sterk naar beneden.
• Wil je graag een slot op jouw container? Dat kan! Laat dit weten bij de aanvraag
van jouw container. Je betaalt hiervoor € 42,35.

ANTWOORDKAART
Wens je een restafvalcontainer aan te schaffen? Vroeg je nog geen gft-container
aan maar ben je intussen overtuigd geraakt van het nut van zo’n container?
Vul onderstaande antwoordkaart in en bezorg ze aan IVVO.

RESTAFVALCONTAINER

GFT-CONTAINER

JA, ik wil graag een
restafvalcontainer van:

JA, ik wil graag een
gft-container van:

 40 liter
 120 liter
 240 liter

 40 liter
 120 liter
 240 liter

 met slot (€ 42,35)
 zonder slot

 met slot (€ 42,35)
 zonder slot

WAAROM GEBRUIK MAKEN VAN EEN GFT-CONTAINER?
Meer dan 40% van ons huishoudelijk afval bestaat uit organisch materiaal. Eigenlijk
hoort dat niet thuis bij het restafval. Organisch materiaal zoals resten van groenten
en fruit, aardappelschillen, koffiefilters, gekookte etensresten en grasmaaisel kan
beter verwerkt worden in de composteringsinstallatie van IVVO in Ieper tot nieuwe
grondstoffen (compost) en energie (elektriciteit en warmterecuperatie). Dit is een
betere oplossing voor het milieu en je portemonnee vaart er ook wel bij, nl. een
verwerkingskost van € 0,05 per kg en geen vaste aanbiedingskost voor de container.

INTERESSE?
Het gebruik van een afvalcontainer is niet verplicht. Maar gezien de vele voordelen
is het zeker aan te bevelen. Vraag een container aan via de website van de
afvalintercommunale IVVO, www.ivvo.be of contacteer de IVVO Klantendienst op
057-21 41 60 of info@ivvo.be. Een medewerker van de IVVO Klantendienst zal contact
met je opnemen wanneer de levering van de afvalcontainer zal plaatsvinden.
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WAT KAN JIJ VERDER DOEN VOOR EEN PROPER DE PANNE?
Meld je aan als mooimaker en draag samen met ons zorg
voor een propere buurt. Meer info op www.mooimakers.be.

Een container aanvragen kan ook via
www.ivvo.be of info@ivvo.be

