
Wat is ILvA weekendverhuur
Organiseer je een bbq, een mosselfestijn of andere festiviteit, dan kan je, als vereniging, school of 
gemeente, containers huren bij ILvA. Want zo’n feest kan al snel voor heel wat afval zorgen. 
 

Welke containers kan je ontlenen?
• Restfractiecontainer 500 liter
• Restfractiecontainer 1050 liter
• Glascontainer 240 liter 

Wat mag er in?
• In de restfractiecontainer: etensresten, aluminiumfolie, frietbakjes, bevuild papier, ..
• In de glascontainer: glazen, bokalen, flessen, .... 

Wie kan containers ontlenen?
Er zijn een aantal voorwaarden:
• evenement is volledig openbaar
• voor niet-commerciële organisaties of erkende socio-culturele verenigingen 
• organisatoren doen een belangrijke inspanning om afval te vermijden en correct te (laten) sorteren 
• enkel op het grondgebied van een ILvA-gemeente  

Hoe aanvragen? 
Vul het online aanvraagformulier in ten laatste 3 weken voor het evenement. ILvA stuurt een 
bevestiging van je aanvraag; 

Hoeveel kost het om containers te ontlenen?
De kostprijs bestaat uit 2 delen. De inzameling van glas is gratis(*). 

 1_ Een kost voor de huur en verwerking, afhankelijk van het type restfractie
Restfractiecontainer 500 liter € 12,50
Restfractiecontainer 1050 liter € 26,25

 2_ Een transportkost
Inhoud van alle gehuurde containers < 2500 liter € 30
Inhoud van alle gehuurde containers > 2500 liter € 90

(*)De verwerking van glas is gratis, tenzij het vervuild is met ander afval. In geval van verontreiniging 
wordt het tarief voor restfractie gehanteerd.
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Gebruiksregels 
 
Levering en ophaling 
• ILvA brengt in de week voor het evenement alle bestelde containers naar één locatie. Het ophalen is 

voorzien op maandag na het evenement (tenzij anders afgesproken) en gebeurt op dezelfde locatie 
als de levering. Indien de containers niet op de afgesproken plaats staan, worden de transportkosten 
opnieuw aangerekend. 

• De locatie moet goed en veilig bereikbaar zijn met een vrachtwagen. 
• De containers moeten geplaatst worden op een vlakke en verharde ondergrond aan de straatkrant, 

zodat ze bereikbaar zijn voor de vrachtwagen en elktrische transpallet. De containers mogen dus niet 
op een kiezelparking, grasplein of zachte berm worden geplaatst. 

• De levering/ophaling gebeurt enkel op werkdagen.
• Tijdens de levering/ophaling dient iemand aanwezig te zijn van de organisatie. De organisator is 

verantwoordelijk voor de containers vanaf de levering tot aan de ophaling, ook wanneer niemand 
aanwezig is tijdens levering en/of ophaling. 

Controle op goede staat van de goederen
Bij het ontvangen of ophalen van de containers  controleert de ontlener de staat van de aangevraagde 
containers. De organisatie van het evenement waakt over de goede staat van de containers. Bij schade 
dient de ontlener dit onmiddellijk te melden aan ILvA. Er mogen geen herstellingen uitgevoerd worden 
zonder de toestemming van ILvA. Wanneer de containers worden teruggebracht controleert de 
verantwoordelijke van ILvA de staat ervan. 

In het geval van schade of diefstal, kunnen volgende kosten worden aangerekend
Restfractiecontainer 500 l 206 euro
Restfractiecontainer 1050 l 236 euro
Glascontainer 240 l 25 euro

 
Correct gebruik goederen 
De organisatoren van het evenement gebruiken de containers voor de afvalfracties waarvoor ze 
bestemd zijn, meer bepaald de restfractiecontainer voor restfractie en de glascontainer voor glas. Indien 
er onvoldoende werd gesorteerd, zal ILvA de verwerking aan de organisator aanrekenen (€ 6 per fout 
gesorteerde glascontainer). Bij een negatieve evaluatie kan ILvA de volgende aanvraag voor containers 
aan de organisator / het evenement weigeren.

Aansprakelijkheid
Voor schade die de ontlener direct of indirect aan derden (of jezelf ) veroorzaakt ingevolge het gebruik 
van de ontleende goederen, is de aanvrager aansprakelijk. 


