
Afval op evenementen
Voor wie
Scholen, verenigingen en gemeenten binnen het ILvA-werkingsgebied. 
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 

Aanbod
• Afvaleilandje
• Restcontainer
• PMD-container
• Glascontainer
• Container papier/karton

Afvaleilandje
Een ILvA-afvaleilandje combineert een PMD-container en een container voor restafval. Tussen beide containers 
wordt een beachvlag geplaatst, zodat het afvaleilandje als 1 geheel wordt gepresenteerd. Afvaleilandjes zorgen dat 
het publiek tijdens een evenement correct kan sorteren. 

Voor:
• etensresten 
• aluminiumfolie 
• frietbakjes 
• bevuild papier
•  … 

Voor: 
• plastic verpakkingen: plastic flessen van water of frisdrank, plastic folies, 

plastic wegwerpbekertjes 
• metaalverpakkingen: blikjes, aluminium bakjes (leeg!)
• drankkartons: brik

Formaten:
• 240 l

Formaten:
• 240 l

Voor:
• verpakkingsglas 

Voor:
• niet bevuild papier en karton

Formaten:
• 240 l
• 500 l

Formaten:
• 240 l
• 500 l
• 1050 l

Restcontainer

PMD-container

Glascontainer

Container papier/karton



Kostprijs 

Je betaalt een leverkost en een verwerkingskost. Om de verwerkingskost te bepalen, wordt je restafval gewogen. 
De verwerking van PMD en glas is gratis, op voorwaarde dat dit en niet vermengd is met ander afval. In geval van 
verontreiniging wordt het tarief voor restfractie gehanteerd.

Product Volume Leverkost Verwerkingskost 
per kilogram Extra opmerking

Restcontainer
 
 

240 l 5,00 € 0,25 €  
500 l 10,00 € 0,25 €  

1050 l 20,00 € 0,25 €  
Afvaleilandje 480 l 5,00 € 0,25 € Enkel voor restfractie
Glas 240 l 5,00 € gratis Mits goeie sortering
PMD 240 l 5,00 € gratis Mits goeie sortering

Papier/karton
 

240 l 5,00 € gratis Mits goeie sortering
500 l 10,00 € gratis Mits goeie sortering

Gebruiksregels
Bestelling, levering en ophaling 
• Vul het online aanvraagformulier in ten laatste 3 weken voor het evenement. ILvA stuurt een bevestiging van je 

aanvraag. 
• ILvA brengt in de week voor het evenement alle bestelde producten 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 afvaleilandjes niet op de afgesproken plaats staan, worden de leveringskosten dubbel aangerekend, met een 
minimum van 30 euro.  

• De locatie moet goed en veilig bereikbaar zijn met een vrachtwagen. 
• 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 ontleende producten vanaf de levering tot aan de ophaling, ook wanneer niemand aanwezig is tijdens 
levering en/of ophaling.  

• De beachvlaggen worden netjes opgeplooid en in de hiervoor geleverde zakken terugbezorgd. 

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

In het geval van schade of diefstal, kunnen volgende kosten worden aangerekend:

Correct gebruik goederen 
De organisatoren van het evenement gebruiken de producten voor de afvalfracties waarvoor ze bestemd zijn. Indien er 
onvoldoende werd gesorteerd, zal ILvA de verwerking aan de organisator aanrekenen volgens het verwerkingstarief van 
restafval. Bij een negatieve evaluatie kan ILvA de volgende aanvraag voor evenementenverhuur 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. 

Container 240 l (glas, restafval, PMD, papier) 25 euro
Container 500 l (papier) 50 euro
Container 500 l (restafval) 206 euro
Container 1050 l (restafval) 236 euro

Beachvlag (volledig) 115 euro
Mast beachvlag 65 euro
Vlag beachvlag 50 euro
Beugel 60 euro
Afvaleilandje (volledig) 215 euro


