
Overeenkomst afvalophaling pmd in rolcontainers 1100L – 

Limburg.net – Scholen 
 

Vanaf 01-01-2022 wordt overeengekomen hetgeen volgt, tussen: 

 

Limburg.net, opdrachthoudende vereniging, met maatschappelijke zetel te Gouverneur 

Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door Luc Wouters, voorzitter en Kris Somers, 

algemeen directeur, hierna genoemd ‘Limburg.net’ 

 

EN  

 

De school met naam……………………………………. gevestigd te ………………………………….. in ………………………., 

met als facturatie adres (invullen indien verschillend van effectieve locatie) 

…………………………………………………………… in …………………………………………………….vertegenwoordigd door 

…………………………………………….., als functie……………………………………………, hierna genoemd  ‘de school’  

 

komen overeen hetgeen volgt: 

 

Artikel 1. Juridisch kader  

Scholen leveren bedrijfsmatig afval, en Limburg.net is geenszins verplicht om het afval van scholen in 

te zamelen en te verwerken. Via de erkenning van Fost Plus, verantwoordelijk voor het 

verpakkingsafval in Vlaanderen, is er evenwel de mogelijkheid dat dit afval mee ingezameld wordt 

met het huishoudelijk afval, hetzij onder stikte voorwaarden. Deze overeenkomst is enkel gebaseerd 

op wederzijdse toestemming. 

De afvalintercommunale stimuleert scholen om de verplichting tot sortering (die ook voor bedrijven 

geldt) stikt na te leven en voorziet daarom de mogelijkheid voor scholen om zich in te schrijven voor 

een aparte inzameling van een 1100L rolcontainer. 

 

Een school heeft recht op het gebruik van een tweede rolcontainer indien er meer dan 1000 

leerlingen ingeschreven zijn op de desbetreffende locatie. Een derde rolcontainer in geval van meer 

dan 2000 leerlingen, wordt niet toegestaan. 

 

 

Artikel 2. Inhoud van de opdracht  

§ 1 Limburg.net heeft als werkingsgebied de gemeenten van Limburg en Diest. Enkel scholen die 

gelegen zijn in deze gemeenten, kunnen een aanvraag doen om pmd apart in te zamelen in een 

1100L rolcontainer. 

 

§ 2.De school verbindt zich er toe correct te sorteren en gebruik te maken van de geleverde 

materialen om deze inzameling uit te voeren. Op de gevraagde dag wordt de rolcontainer duidelijk 

zichtbaar aan de straat aangeboden voor ophaling, ten laatste de dag van de ophaling zelf om 6u in 

de ochtend. Na de ophaling worden de rolcontainers verwijderd uit het straatbeeld. 



 

§ 3.Limburg.net ledigt alleen de rolcontainers die onder contract liggen en duidelijk eigendom zijn 

van Limburg.net. Deze zijn herkenbaar door de chip (registratie) en de bestickering. Andere 

rolcontainers worden niet geledigd. 

 

 

Artikel 3. Communicatie en sensibilisering 

§ 1. De school engageert zich ertoe om haar leerlingen jaarlijks te wijzen op het belang van sorteren, 

afvalbeleid en hergebruik. 

 

 

Artikel 4. Vergoeding en facturatie 

§ 1. De school is, na het aangaan van deze verbintenis, verplicht tot het jaarlijks betalen van de 

ophaling met vooraf gestelde prijzen voor een tweewekelijkse ophaling van pmd aan € 16 per maand 

(oftewel € 192 per jaar). Deze prijs geldt voor de lediging van 1 rolcontainer. 

 

§ 2.De sorteerregels van Fost Plus geven aan dat ook bij gebruik van een rolcontainer, het gebruik 

van pmd-zakken (ongeacht de grootte) nog steeds verplicht is. De zakken kunnen aangekocht 

worden via de webshop van Limburg.net, waar de school na ondertekening van het contract toegang 

toe tot zal krijgen. 

 

Limburg.net behoudt zich het recht om deze prijs aan te passen indien de prijs van de ophalingen 

significant zou stijgen, en dit telkens vanaf 1 januari. De school wordt hier tijdig van op de hoogte 

gebracht en heeft het recht om het contract na deze melding te verbreken. 

 

 

Artikel 5. Aanvang, looptijd en opzeg  

§ 1.Deze overeenkomst is opgemaakt voor een periode van 1 jaar en treedt in werking op 1 januari 

2022.  

 

§ 2. De overeenkomst wordt elk jaar stilzwijgend verlengd en kan door één van de twee partijen 

worden beëindigd op 31 december van ieder jaar mits het in acht nemen van een opzegperiode van 

tenminste 2 maanden. 

 

Deze overeenkomst werd opgesteld te Hasselt op 1 januari 2022, in twee exemplaren waarvan elke 

partij verklaart, na ondertekening, één te hebben ontvangen. 

 

Limburg.net         De school 

 

 

 

 

Luc Wouters   Kris Somers     ………………………. 

Voorzitter Limburg.net  Algemeen directeur Limburg.net  …………………………….. 


