FAQ KGA-ophaling bedrijventerreinen voor POM West-Vlaanderen
-

Hoe kwam deze inzameling van KGA voor bedrijventerreinen tot stand?
De ophaler wordt geselecteerd door POM West-Vlaanderen door een algemene offertevraag
voor een vaste periode. De POM West-Vlaanderen organiseert halfjaarlijkse ophaalrondes
voor KGA. Door het gezamenlijk transport biedt dit project een financieel interessante
oplossing aan de deelnemende bedrijven voor een reguliere afvoer van het KGA conform de
vigerende wetgeving.

-

Wanneer worden wij verwittigd, door wie en hoe (mail, telefoon)?
De KGA-ophaalformulieren komen rechtstreeks bij de ophaler van het KGA terecht. Na
inschrijving ontvangt u een persoonlijke link met login op het digitale platform van de
ophaler. Na registratie krijgt u een bevestiging van goede ontvangst.
De ophaler verwittigt ten laatste één dag vóór de ophaling de contactpersoon van het bedrijf
(per mail en/of eventueel telefonisch).

-

Hoe dient het KGA aangeboden te worden?
Het KGA dient gesorteerd en deugdelijk verpakt (lekvrij!) aangeboden te worden per
afvalstroom, met aanwezigheid van de oorspronkelijke etikettering of -indien niet meer
voorhanden- een duidelijke vermelding van de inhoud.
De KGA-afvalstromen worden in dozen of op pallet verzameld door het bedrijf. De ophaler
van het KGA zorgt voor de nodige stickers voor identificatie en ADR.
Kleinverpakkingen (<60 liter) dienen steeds per afvalstroom gegroepeerd (stevige doos, vat,..)
op een pallet aangeboden te worden (max. 3 afvalstromen per pallet)

-

Krijgen we een verwijderingsattest van de ophaling van dit KGA?
Na ophaling en registratie ontvangt het bedrijf een bericht van de ophaler met verwijzing
naar de persoonlijke link op de website van de ophaler waar alle documenten (factuur,
verwijderingsattest met vermelding van de gewichten per afvalstroom,…) digitaal ter
beschikking staan.
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-

Wat als we als bedrijf meer dan de maximaal toegelaten hoeveelheid wensen op te laten
halen?
De maximum toegelaten hoeveelheid bedraagt 200 kg per afvalstroom (tenzij anders vermeld
op het KGA-ophaalformulier). Wanneer deze hoeveelheid overschreden wordt, kan de
ophaler, na overleg en afspraak, voor de overgewichten van het KGA individuele tarieven voor
deze afvalstoffen hanteren.

-

Wie kan gecontacteerd worden bij vragen over de KGA-ophaling?
Voor POM West-Vlaanderen:
Guido De Roo
Stafmedewerker Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen
KN BTM SPOC POM West-Vlaanderen
Guido.DeRoo@pomwvl.be
+32 59 36 99 32
Voor Vanheede Environmental Services:
Frederik Van Braekel
Business Development Manager
Frederik.Van.Braekel@vanheede.com
+32 51 26 30 63

