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Dienstverleningsvoorwaarden bestelling tuincontainers
ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN













Door bestelling van de Incovo-container via het invulformulier onderwerpt
de gebruiker zich aan onderhavige reglementering.
De gebruiker kan alleen de door INCOVO ter beschikking gestelde
containers aanbieden voor lediging.
De container(s) wordt(en) uitsluitend gebruikt voor organisch afval:
tuinafval, gras, harkvuil, plantenresten, kort gesneden snoeihout, gftafval. In geen geval mogen andere afvalfracties of grond aangeboden
worden in deze tuincontainer(s). INCOVO kan op geen enkele wijze
aansprakelijk gesteld worden voor de ophaling en/of verwerking van
andere afvalstoffen dan deze voornoemd. INCOVO heeft geen enkele
verantwoordelijkheid aangaande de persoon en/of vennootschappen welke
deze mogelijke andere afvalstoffen in betrokken container(s) zou hebben
achtergelaten. INCOVO is evenmin verantwoordelijk voor boetes,
gerechtskosten en andere mogelijke kosten welke verbonden zouden zijn
aan het storten van andere afvalfracties in genoemde container(s) door de
gebruiknemer, derden of onbekenden.
De facturatie gebeurt éénmaal per jaar en omvat de kosten op
jaarbasis. INCOVO heeft het recht eenzijdig de overeenkomstige meerprijs
te factureren indien het opgehaalde afval de overeengekomen hoeveelheid
overtreft.
De factuur is betaalbaar binnen de 30 dagen na uitgifte. De facturen die
niet betaald zijn op de vervaldag brengen van rechtswege en zonder
aanmaningen een intrest op van 1 % per maand en er zal, ten titel van
schadebeding, een forfaitaire som van 10 % op de verschuldigde bedragen
aangerekend worden, met een minimum van 75,00 euro.
De factuur die niet binnen de 8 dagen na ontvangst wordt geprotesteerd bij
aangetekend schrijven, wordt geacht definitief te zijn aanvaard.
Bij niet-betaling binnen de 30 dagen na uitgifte van de factuur wordt aan
de gebruiker een aanmaning gestuurd. Is de betaling niet gebeurd binnen
de 10 dagen na de aanmaning, dan mag INCOVO zonder verdere
ingebrekestelling de ophaling schorsen tot volledige betaling van de
verschuldigde bedragen, intresten en kosten inbegrepen. Bij uitblijven van
de betaling zal INCOVO de container(s) terughalen. Indien men na de
betaling de container terug wenst zal een extra leveringskost aangerekend
worden.
Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het
arrondissement van de hoofdzetel van INCOVO bevoegd.
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ARTIKEL 2: OVEREENKOMST



De gebruiker neemt de Incovo-container(s) in bruikleen. Er kan onder geen
beding sprake zijn van eigendomsoverdracht.
Ingeval van instappen in de dienstverlening gedurende het lopende
jaar, zal alleen het bedrag worden aangerekend dat nog rest pro rata van
de overblijvende beurten voor het betreffende dienstjaar.

ARTIKEL 3: BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST




De overeenkomst kan door de gebruiker worden opgezegd door schriftelijke
melding van stopzetting van gebruik. INCOVO zal in samenspraak met de
gebruiker de container(s) ophalen.
Het opzeggen van de dienstverlening gebeurt schriftelijk op het adres van
INCOVO, C. Buyssestraat 5 te 1800 Vilvoorde.

ARTIKEL 4: OPHALINGEN EN LEDIGINGEN













De ophaling wordt uitgevoerd op basis van 43 ledigingen per
jaar. Gedurende de maanden januari, februari en december wordt één
lediging per maand voorzien. De overige maanden is er een wekelijkse
lediging.
De ophaling gebeurt op dezelfde dag als de gft-ophalingen, vanaf 7u45. In
geval van twijfel, raadpleeg uw ophaalkalender.
Bij de ophaling zal de inhoud door de ophalers worden gecontroleerd. Bij
vaststelling van inbreuken op de reglementering omtrent de inhoud zal
(zullen) de container(s) niet geledigd worden als gft-fractie, wel als
restfractie en dit tegen de gangbare tarieven.
Iedere vorm van schade door onoordeelkundig vullen zal ten laste worden
gelegd van de gebruiker.
De gebruiker heeft de keuze tussen een Incovo-container met inhoud 240
of 360 liter. Hij kan ook kiezen voor meerdere containers (1ste en 2de
abonnement op éénzelfde ledigingsplaats).
Omwisselingen van Incovo-containers naar het andere volume is
mogelijk. Hiervoor zal een verrekening worden opgemaakt a rato van het
gebruik. In dit geval wordt een nieuwe overeenkomst opgemaakt.
De container(s) blijft (blijven) eigendom van INCOVO; INCOVO voorziet
deze van een identificatienummer.
Op iedere container worden door INCOVO opschriften aangebracht. De
gebruiker zal deze opschriften niet verwijderen én de container
buitenplaatsen met de stickers duidelijk zichtbaar naar de weg toe. De
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gebruiker zal geen bijkomende stickers of andere uitingen aanbrengen op
de containers. INCOVO zal de beschadigde opschriften zo nodig
vernieuwen, ter gelegenheid van een ophaalbeurt.
Ingeval van verhuizing binnen het Incovo-werkgebied, kan de gebruiker
door schriftelijke melding twee weken vooraf, verder gebruik maken van
de dienstverlening op het nieuwe adres waar de Incovo-container zal
worden buitengezet.

ARTIKEL 5: BESCHADIGING EN ONGEVALLEN







De gebruiker is verantwoordelijk voor het regelmatig reinigen van de
Incovo-container(s).
Bij beschadiging van de container(s) kan INCOVO tussenkomen in de
herstelling. Voor zover het gaat om normale slijtage of materiaalgebreken
zal INCOVO de herstelling of vervanging kosteloos uitvoeren. Ingeval van
schade door onder meer zware of scherpe voorwerpen of onoordeelkundig
gebruik zal de herstelling worden uitgevoerd op kosten van de
gebruiker. Alle andere kosten ten gevolge van schade, onder meer deze
door vuur of warmte, zijn ten laste van de gebruiker.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het buitenplaatsen en het
binnennemen van de Incovo-container(s). Eventuele ongevallen met deze
container(s) zijn ten laste van de gebruiker.
De gebruiker zal de Incovo-container(s) zodanig plaatsen dat de doorgang
op het voetpad niet wordt belemmerd. Hij dient daarbij rekening te
houden met het politiereglement van de gemeente. INCOVO kan op geen
enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook
voortvloeiend uit niet contractueel gebruik van bedoelde container(s).

ARTIKEL 6


Deze reglementering maakt integraal deel uit van bovenstaande
overeenkomst tussen INCOVO en de gebruiker.
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