Bestelling AFVALZAKKEN voor verkoop in handelszaken

Handelaars kunnen officiële huisvuilzakken bestellen voor verkoop in hun handelszaak. De
bestelde producten worden door onze diensten geleverd.
Voorwaarden
De producten moeten verkocht worden tegen de prijzen die door de gemeenteraad
vastgesteld werden:
▪

28 euro per rol (20 zakken) voor de grote grijze restafvalzakken (60 liter)

▪

14 euro per rol (20 zakken) voor de kleine grijze restafvalzakken (30 liter)

▪

3 euro per rol (20 zakken) voor de blauwe PMD-zakken (60 liter)

Procedure
De bestelling wordt doorgegeven via het mailadres milieu@oudenburg.be met vermelding
van uw contactgegevens, btw-nummer en de soort en het aantal dozen afvalzakken die u
wenst te bestellen.
De afvalzakken kunnen enkel per volle doos besteld worden. Er staat in principe geen
beperking op het aantal dozen dat besteld wordt.
▪

1 doos grote grijze huisvuilzakken bevat 16 rollen (20 zakken per rol) en kost 448 euro

▪

1 doos kleine grijze huisvuilzakken bevat 20 rollen (20 zakken per rol) en kost 280 euro

▪

1 doos blauwe PMD-zakken bevat 20 rollen (20 zakken per rol) en kost 45,20 euro

De bestelling wordt doorgegeven aan de financiële dienst voor facturatie en de dienst
transport voor levering. De levering gebeurt tijdens de kantooruren en op weekdagen. Geef
bij bestelling zeker aan welke dag niet past voor levering.
Commissieloon: enkel op de PMD-zakken (‘blauwe zak’)
1 doos bevat 20 rollen van 60 liter aan 2,26 euro per rol. Het commissieloon bedraagt 0,74
euro inclusief BTW per rol (0,61 euro commissieloon + 0,13 euro door de handelaar te
storten aan het ministerie van Financiën).

Facturatie
De factuur wordt bezorgd per post. De grijze huisvuilzakken worden gefactureerd door het
stadsbestuur. De blauwe PMD-zakken worden afzonderlijk gefactureerd door de
afvalintercommunale IVOO, Klokhofstraat 2, 8400 Oostende.

Contactinfo
Stadsbestuur Oudenburg, Weststraat 24, 8460 Oudenburg
Milieudienst: milieu@oudenburg.be tel. 059 568 451

