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Artikel 1: Toepasselijkheid
Het onderhavige reglement is van toepassing op het aanbieden, inzamelen en afvoeren van bedrijfsafval op de Euroveiling site, en geldt in aanvulling op:
•
•

Het veilingreglement
Huurovereenkomsten betreffende kopersboxen en andere verhuurde ruimten op de Euroveilingsite.

Artikel 2: Het aanbieden van afval
•
•
•
•

Het aanbieden van afval op de Euroveiling site is enkel toegestaan voor kopers en aanvoerders met inachtneming van de in dit reglement opgenomen bepalingen
Het betreft enkel afval dat in samenhang met de veiling is ontstaan
Afval dient ten allen tijden gescheiden aangeboden te worden, op de daarvoor voorziene locaties: de 7 recyclagepunten of de kistenloods.
Bij het verlaten van de Euroveiling site, mogen er alleen nog lege veilkarren achterblijven.
Indien we merken dat er nog karren met vuil van u achterblijven, wordt dit beschouwd als sluikstorten, en zal
dit beboet worden.

Artikel 3: Locaties voor afval
1. Recyclagepunten - voor kleine hoeveelheden los afval.
•

Op verschillende locaties op de Euroveilingsite kunt u recyclagepunten terugvinden, waar u zich van volgende
soorten afval kunt ontdoen:
 Papier & karton
 Planten trays
 Plastic folie

•
•
•
•

Deze recyclagepunten bestaan uit 3 in folie gewikkelde veilkarren, met een duidelijke signalisatie voor het type afval.
Kopers en aanvoerders dienen hun afval zelf te sorteren, in de daarvoor voorziene recyclagekar
Deze recyclagekarren zijn enkel bestemd voor "los afval" in "kleine hoeveelheden". Grotere hoeveelheden
van eenzelfde type afval dienen gegroepeerd in de kistenloods aangeboden te worden.
De recyclagepunten staan onder permanent cameratoezicht - om misbruik tegen te gaan - en kunt u terugvinden op volgende locaties:







Op de parking achter het proforma lokaal
Op de parking aan de verhuurde boxen
Aan de ingang van de kistenloods
Achter klok 4/5
In de middenloods aan de doorgang tussen de parking en de distributiehal
Aan de laad- & loskade
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2. Kistenloods - voor grotere hoeveelheden, gesorteerd aangeboden
•
•
•

Gedurende de openingsuren van de veiling, dient uw afval in grotere hoeveelheden op een veilingkar aangeboden te worden in de kistenloods
De aanwezige Euroveiling-medewerker zal deze beoordelen en aangeven of deze geaccepteerd of geweigerd
wordt.
Volgende soorten afval mogen gesorteerd aangeboden worden:
 Papier & karton
Steeds in een doos aanbieden,
Los papier en karton deponeren in de recyclagekar "papier & karton"
 Planten trays
Stapelen per type of samengebonden aanbieden
Losse plastic trays deponeren in de recyclagekar "plastic trays"
 Plastic folie
Steeds in een doorzichtige zak aanbieden - GEEN zwarte vuilzakken
Losse eenheden deponeren in de recyclagekar "Transparante folie"
TIP: deze doorzichtige zakken zijn te verkrijgen in de kistenloods

Artikel 4: Afval dat niet geaccepteerd wordt
Het is verboden u op de Euroveiling site te ontdoen van afval dat niet ontstaan is in samenhang met de veiling alsook:






Restafval
Chemisch afval
Planten- en bloemenafval
Folie in niet transparante zakken
Veilingkarren met door elkaar gemixt plastic, karton, afval.

Artikel 5: Slotbepalingen
•
•
•
•

Euroveiling behoudt zich het recht voor om nadere regels te stellenbetreffende het aanbieden van afval
Overtreding van dit reglement zal leiden tot oplegging van een administratieve sanctie. De hoogte van de
boete wordt vastgesteld door Euroveiling.
Het complete videobewakingssysteem zal voor controledoeleinden worden ingezet.
Het reglement zal vanaf 17 december 2018 in werking treden.
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Voor meer info:

T +32 2 241 00 50
F +32 2 241 00 57
info@euroveiling.be
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