HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN DE RECYCLAGEPARKEN VAN IVAREM
Artikel 1: Bezoekers
De recyclageparken van IVAREM zijn toegankelijk voor particulieren die inwoner zijn van één van de
volgende gemeenten-vennoten van IVAREM: Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,
Sint-Katelijne-Waver of Willebroek.
Inwoners van Puurs-Sint-Amands kunnen enkel gebruikmaken van de recyclageparken in Puurs-SintAmands.
Particulieren die verblijven in de gemeente of er een (tweede) verblijf/woning hebben, maar er niet zijn
ingeschreven, kunnen ook toegang verkrijgen tot het recyclagepark na betaling van 5 EUR per bezoek en het
voorleggen van een document dat het verblijf in de gemeente aantoont.
Bedrijven worden – tegen betaling – toegelaten op de recyclageparken van:
-

Duffel (Hoogstraat 158)
Lier (Mechelsesteenweg 310)
Mechelen 2 (Blarenberglaan 29a)
Putte (KMO-zone Klein Boom 2)

(zie brochure ‘Informatiebrochure recyclageparken’ en flyer ‘Tarieven zelfstandigen’).

Artikel 2: Openingsuren
De openingsuren zijn bepaald als volgt:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

12:30 – 18:00
09:00 – 18:00
09:00 – 18:00
GESLOTEN
09:00 – 18:00
09:00 – 15:00

Het recyclagepark is niet toegankelijk op wettelijke feestdagen en op de dagen dat het personeel extralegaal
verlof geniet. De lijst met de sluitingsdagen hangt uit aan de ingang van het recyclagepark en is verkrijgbaar
bij de parkopzichter.
Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.
Tussen 12.00 u. en 13.00 u. is het portiershuisje gesloten. De bezoekers moeten zich dan wenden tot de
parkopzichter(s) op het terrein.
Bezoekers dienen het recyclagepark ten laatste 10 minuten na sluitingstijd te hebben verlaten.

Artikel 3: Toegangskaart
Het recyclagepark is uitsluitend toegankelijk voor particulieren die in het bezit zijn van een elektronische
identiteitskaart (eID), een elektronische toegangskaart (ETK) of een maandkaart.
Rechtspersonen (scholen, verenigingen …) kunnen het recyclagepark betreden met behulp van een ETK.
De ETK moet aangevraagd worden bij de infolijn (0800 90 441). De ETK wordt samen met een
informatiebrochure per post aan de aanvrager bezorgd. Na betaling van 10 EUR aan de betaalzuil wordt de
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kaart automatisch geactiveerd.
Personen die hun eID verloren zijn of waarvan de eID stuk of gestolen is, moeten een maandkaart aankopen
om toegang te verkrijgen tot het recyclagepark. De maandkaart moet worden aangevraagd op het
recyclagepark en kost 5 EUR. De maandkaart vervalt automatisch na 31 kalenderdagen.

Artikel 4: Toegang
Gebruikers van het recyclagepark bieden zich bij elk bezoek aan de ingang van het recyclagepark aan en
registreren zich met hun eID of hun toegangskaart.
De toegangskaart mag enkel door inwonende gezinsleden gebruikt worden. Uitlenen van de toegangskaart
aan niet-inwonende personen is niet toegelaten.
De eID mag enkel door de houder van de identiteitskaart gebruikt worden.
Bij druk gebruik van het recyclagepark zijn de gebruikers verplicht te wachten aan de ingang tot de
parkopzichter hen toelaat.
Elke gebruiker bewijst op eenvoudig verzoek van de parkopzichters zijn identiteit.
Misbruiken op dit artikel kunnen leiden tot sancties (zie artikel 12).

Artikel 5: Afvalstoffen
Op het recyclagepark mogen enkel de recycleerbare huishoudelijke afvalstoffen worden gedeponeerd die
zijn opgesomd in bijlage 1 van het reglement, evenals huishoudelijk restgrofvuil.
Het afval dient op voorhand gesorteerd te worden per afvalstof teneinde de werkzaamheden op het terrein
zoveel mogelijk te beperken.
Bedrijven mogen met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aanvoeren op het
recyclagepark van Duffel, Lier, Mechelen II (Blarenberglaan) en Putte. De fracties opgesomd in bijlage 1
worden aanvaard.

Artikel 6: Beperkingen
Elk gezin heeft recht op 28 gratis bezoeken per jaar aan het recyclagepark.
Per bijkomend bezoek wordt 5 EUR aangerekend.
Per gezin mag men maximaal 2 m³ per dag aanvoeren.
Een gezin mag 2 x per dag gebruikmaken van het recyclagepark.

Artikel 7: Deponeren afvalstoffen
Voor elk toegelaten afvalproduct is op het recyclagepark een aparte ruimte of container voorzien.
Elke ruimte of container is voorzien van een duidelijke vermelding van het soort afval dat er mag
gedeponeerd worden.
Elke gebruiker van het recyclagepark deponeert het afval eigenhandig en gesorteerd in de daartoe
bestemde ruimte of container.
De gebruikers van het recyclagepark houden de omgeving van de containers en de overige ruimte van het
terrein zuiver. Indien nodig reinigen zij het door hen vervuilde terrein.
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Artikel 8: Kostenbijdrage
IVAREM rekent de bezoekers voor bepaalde fracties een kostenbijdrage aan.
Hiervoor is het recyclagepark opgedeeld in een niet-betalende zone en een betalende zone.
Voor volgende fracties op de betalende zone rekent IVAREM een kostenbijdrage aan de bezoeker aan:
houtafval (sloopafval), bouwafval (recycleerbaar en niet-recycleerbaar), grond, afval met hechtgebonden
asbest (eterniet), vlak glas en treinbielzen.
De fracties op de niet-betalende zone zijn gratis, uitgezonderd grofvuil waarvoor wel een kostenbijdrage
wordt aangerekend.
Bovenstaande lijst kan te allen tijde door het bestuur van IVAREM aangepast worden.
Een bezoeker krijgt toegang tot de betalende zone nadat hij aan de betaalzuil geregistreerd heeft welke
betalende fractie(s) hij aanvoert en de hoeveelheid. Na betaling van de aangerekende kostenbijdrage krijgt
de bezoeker toegang tot de betalende zone.
Bezoekers die grofvuil willen aanbieden, moeten zich met hun eID/ETK aanmelden aan de pers voor grofvuil.
Op basis van het aangeboden gewicht aan grofvuil wordt de aangerekende kostenbijdrage bepaald. De
betaling dient te gebeuren aan de betaalzuil.
De kostenbijdrage die op het recyclagepark aangerekend wordt, is in overeenstemming met de tarieven die
opgenomen zijn in het contantbelastingreglement van de gemeente.
Tarieven die niet openomen zijn in het contantbelastingreglement van de gemeente zijn terug te vinden in
bijlage 2. De prijslijst maakt integraal deel uit van dit reglement en kan te allen tijde door het bestuur
aangepast worden.

Artikel 9: Verboden
Kinderen onder de 12 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een volwassen begeleider. De kinderen blijven
in de wagen of worden aan de hand gehouden.
Dieren zijn verboden op het recyclagepark; zij moeten in het voertuig blijven.
Bezoekers aan het recyclagepark worden tot nader order verplicht voortdurend een mondmasker te dragen
op het recyclagepark. Zij dienen dat masker op te zetten voor zij het recyclagepark binnenrijden (of gaan) en
mogen het pas afzetten na het verlaten van het recyclagepark.
Het is eveneens verboden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

de motor te laten draaien bij het lossen van de afvalstoffen;
te roken op het recyclagepark of op enigerlei wijze vuur te maken, tenzij in de daartoe voorziene
zone;
materialen of afvalstoffen van het recyclagepark mee te nemen;
de containers te beklimmen;
vaten of containers te openen;
enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers of gebouwen;
de wagen buiten het recyclagepark te parkeren en afvalstoffen te voet binnen te dragen (met
uitzondering van inco-afval);
zich op welke wijze dan ook agressief te gedragen tegenover de parkopzichter of andere
bezoekers;
het portiershuisje te betreden zonder toestemming van een IVAREM-medewerker.
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Artikel 10: De parkopzichter
De gebruikers moeten zich stipt houden aan de aanwijzingen en bevelen van de parkopzichter. Bij het nietnaleven hiervan kan hen de toegang tot het recyclagepark ontzegd worden en/of kunnen zij van het terrein
verwijderd worden.

Artikel 11: Sancties
IVAREM heeft het recht een bezoeker sancties op te leggen bij het niet-naleven van de bepalingen
beschreven in de artikelen van dit reglement.
Het bewust verkeerd deponeren van afvalstoffen of het deponeren van afvalstoffen zonder de vereiste
kostenbijdrage te betalen, wordt daarenboven steeds beschouwd als sluikstorten. De artikelen van de
desbetreffende gemeentelijke politieverordening zijn in die gevallen integraal van toepassing.

Artikel 12: Slotbepalingen
Iedere bezoeker die het recyclagepark betreedt, wordt geacht het intern huishoudelijk reglement te kennen
en te aanvaarden. Het reglement hangt uit aan de ingang van het recyclagepark.
De praktische modaliteiten op het recyclagepark worden vermeld in de brochures ‘Informatiebrochure
recyclageparken’ en ‘Sorteergids recyclageparken’ en de flyers ‘Tarieven op het recyclagepark / Aankopen
op het recyclagepark’ en ‘Tarieven zelfstandigen’.
Die brochures en flyers zijn gratis te verkrijgen bij de parkopzichter en maken integraal deel uit van het
huishoudelijk reglement.
Het publiek betreedt het recyclagepark op eigen verantwoordelijkheid. De gemeente en de
intergemeentelijke vereniging IVAREM zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging van persoonlijke
goederen, diefstal of lichamelijk letsel.
De gegevens die worden verstrekt n.a.v. de aanvraag van de toegangskaart worden opgenomen in onze
database van recyclageparkbezoekers. De houder van het bestand is de Intergemeentelijke vereniging
IVAREM, Leuvensesteenweg 443D in 2812 Mechelen.
De wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992 voorziet het recht van toegang en verbetering
alsook de mogelijkheid het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen, gehouden door de
Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, te raadplegen.
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Bijlage 1: Ingezamelde afvalstoffen
Volgende fracties worden ingezameld op het recyclagepark:

Afvalfractie
Glas: kleurloos (wit) en gekleurd (groen en bruin)
Papier en karton
Plastic flessen en flacons, blik en drankkartons (PMD) (1)
Groenafval (fijn tuinafval) (2)
Snoeihout en kleine boomstronken
Houtafval (sloophout)
Recycleerbaar bouwafval (steenpuin)
Niet-recycleerbaar bouwafval (kalk, gips, porselein)
Hechtgebonden asbest (eterniet) (3)
Oude metalen (ferro en non-ferro)
Klein gevaarlijk afval
 Droge batterijen en accu’s
 TL-lampen
 Afvalolie (motorolie)
 Frituurolie en -vet
 Toners en cartridges
 Ander KGA
EPS (isomo)
Gemengde plastics (roze zak) (1)
PVC
Harde plastics
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten:
 Koel- en vriestoestellen
 Groot witgoed (wasmachine …)
 Beeldbuishoudende toestellen
 Klein wit- en bruingoed
Herbruikbare voorwerpen
Textiel en schoenen
Vlak glas
Grond (uitgezonderd op het recyclagepark van Bonheiden)
Incontinentieafval (1)
Kaarsresten
Kurk
Treinbielzen (uitgezonderd op het recyclagepark van
Willebroek)
Restgrofvuil (betalend)
(1)

(2)

(3)

Betalende zone

X

Niet-betalende zone
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Verplicht aan te bieden in een speciaal hiervoor aan te kopen IVAREM-zak (aan te kopen op het
recyclagepark, het gemeentehuis en in sommige winkels).
Groenafval is een gratis fractie. De plaats van de container (betalende zone of niet-betalende zone) hangt
af van de inrichting van het recyclagepark.
Alle asbestcement dient luchtdicht verpakt te worden aangeboden in een transparante zak of folie
waarop het asbestlogo aanwezig is.
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De volgende afvalstoffen worden in geen geval aanvaard op het recyclagepark:
 Huisvuil;
 Slachtafval en dierenkrengen;
 Springstoffen, wapens, munitie;
 Producten die straling (kunnen) veroorzaken;
 Geneesmiddelen;
 Niet-hechtgebonden asbest;
 Afvalstoffen die hinder kunnen veroorzaken door stank (bv. rottend gras), door stof, door lekken …
 Afvalstoffen die mogelijk dierlijke uitwerpselen bevatten (bv. volièreafval);
 Mazouttanks zonder reinigingsattest;
 Autowrakken;
 Roet;
 Verontreinigde zwarte grond (bv. verontreiniging met mazout);
 Zonnepanelen.
Afhankelijk van de omstandigheden (veiligheid, afzetmogelijkheden …) kan IVAREM beslissen om bepaalde
afvalstoffen tijdelijk niet te aanvaarden.
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Bijlage 2: Prijslijst
Op de recyclageparken worden volgende tarieven gehanteerd:

Hoeveelheid

Tarief (1)

1 zak

1,00 EUR

1 meter

1,00 EUR

PBM-set asbest

1 set

25,00 EUR

Compostemmer

1 emmer

7,50 EUR

1 zak (40 L)

2,50 EUR

0,5 m³ (in bulk)

3,75 EUR

Artikel
Asbestzak (80x120cm)
Asbestfolie (breedte 130 cm)

Compost A (fijn) (3)

(1)

(2)

Op het recyclagepark kan enkel betaald worden met bancontact, VISA of MasterCard. Cash geld wordt
niet aanvaard.
Grotere hoeveelheden compost kunnen op het recyclagepark besteld worden.
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