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Art. 1 Het containerpark (CP) staat in voor het verzamelen van afvalstoffen die recycleerbaar 

of valoriseerbaar zijn of kunnen geëlimineerd worden door IPALLE.  

Er kan enkel gebruik worden gemaakt van deze dienst indien dit reglement stipt wordt 

nageleefd. De toegang tot het containerpark impliceert de aanvaarding van dit reglement.  

 

Art. 2 De op het terrein aanwezige personeelsleden van IPALLE staan ter beschikking van de 

gebruikers voor eventuele bijkomende inlichtingen. In hun hoedanigheid van personeelsleden van 

de intercommunale staan ze in voor een optimale werking van de installaties, waarbij ze er met 

name op toezien dat de bestemming van de afvalstoffen wordt nageleefd, zoals dit wordt 

vermeld in het tot hun beschikking gestelde document « Toegelaten afvalstoffen ». 

Als tegenprestatie wordt verwacht dat de gebruikers zich ten opzichte van hen correct zullen 

gedragen.  

 

IPALLE behoudt zich het recht voor om voor bepaalde of onbepaalde termijn de toegang tot 

het containerpark te weigeren aan alle personen voor elke overtreding die werd begaan 

tegen een van zijn personeelsleden of voor elke overtreding van het onderhavige reglement 

op de afvalstoffen, en dit tot er een oplossing werd uitgewerkt voor deze klacht.  

 

Art. 3 Om het lossen van de afvalstoffen eenvoudiger en sneller te doen verlopen, moeten alle 

afvalstoffen vooraf gesorteerd worden om tegemoet te komen aan de eisen van onze 

recyclingbedrijven.  

 

Op straffe van gerechtelijke vervolging is het ten strengste verboden om afval dat in het 

containerpark werd achtergelaten, mee te nemen. 

 

Art. 4 Het CP is op volgende uren toegankelijk: 

 

 

Waals Picardië Voormiddag Namiddag Winteruurregeling (november, 
december, januari en februari) 

Maandag Gesloten 12.30 u. tot 19 u.  

 

GESLOTEN OM 18 UUR 
Dinsdag 8.30 u. tot 12 u. 12.30 u. tot 19 u 

Woensdag 8.30 u. tot 12 u. 12.30 u. tot 19 u 

Donderdag 8.30 u. tot 12 u. 12.30 u. tot 19 u 

Vrijdag 8.30 u. tot 12 u. 12.30 u. tot 19 u 

Zaterdag 8.30 u. tot 12 u. 13 u. tot 19 u. 

Zondag 8.30 u. tot 12.30 u. GESLOTEN 

 

Vanaf ¼ uur voor het sluitingsuur worden er echter geen voertuigen meer op het terrein 

toegelaten. 

 

Art. 5 De toegang tot de 21 parken is voorbehouden aan particulieren die hun woonplaats hebben 

in België en die moeten beschikken over een toegangskaart met barcode.  

 

De toegang is gratis voor de personen die hun woonplaats hebben in de gemeenten die zijn 

aangesloten bij de intercommunale IPALLE.  
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Voor inwoners van Waals Picardië wordt de toegangskaart gratis afgeleverd door het 

containerpark, à rato van één kaart per gezin (ook indien de persoon meer dan een woning in 

eigendom heeft). Na betaling van 2 € aan de Bancontact-terminal die in het containerpark ter 

beschikking wordt gesteld, kan er een tweede kaart worden afgeleverd. Inschrijvingen vinden in 

het containerpark plaats. Wanneer de gebruiker zich voor de eerste keer aanmeldt, dan ontvangt 

hij of zij een formulier dat moet worden ingevuld, dat gekoppeld is aan de toegangskaart. Op dit 

formulier worden de volgende inlichtingen vermeld: naam, voornaam, volledig adres, nummerplaat. 

 

Om de parkwachter van het containerpark de kans te geven om de volledige gegevens te 

controleren, en met name na te gaan of de verblijfplaats correct is, zal de gebruiker hem een 

wettelijk document tonen (identiteitskaart, gemeentelijk attest, uittreksel uit het register, 

grijze kaart, rijbewijs, etc.). 

 

Gebruikers die zich aanbieden met een voertuig dat in het buitenland is ingeschreven, mensen die 

op een camping verblijven en studenten die een kot huren, moeten over een attest beschikken 

dat afgeleverd werd door de gemeentediensten. . 

 

De personen die worden beschouwd als Buiten zone (een persoon die in België verblijft maar niet 

in Waals Picardië woont) moeten een bijdrage betalen voor het lopende kalenderjaar, zijnde van 1 

januari tot 31 december door middel van de Bancontact-terminal die ter beschikking wordt 

gesteld in het containerpark. Zij ontvangen een toegangskaart. Indien de gebruikers al over een 

toegangskaart beschikken, dan wordt deze door de diensten van IPALLE geactiveerd. 

 

Er kunnen geen inschrijvingen gebeuren in naam van derden. 

 

Particulieren die geen voertuig hebben en die door iemand anders begeleid worden, ontvangen 

ook een toegangskaart. Ze moeten aanwezig zijn bij het afzetten van afval en moeten de 

nummerplaat kunnen opgeven van het voertuig waarmee ze naar het containerpark zullen komen. 

 

Scholen, vzw’s, etc. moeten een toegangskaart aanvragen bij de administratieve zetel van 

IPALLE. 

 

Bij verlies van de toegangskaart, zal de gebruiker het document “Verlies van de toegangskaart” 

moeten invullen. Vervolgens krijgt hij of zij een nieuwe kaart na betaling van 2 € via de 

Bancontact-terminal. De reeds gebruikte quota op de verloren kaart zullen sowieso automatisch 

worden overgedragen op de nieuwe kaart. 

 

Indien u verhuist of een nieuwe nummerplaat heeft, dan moet u dit zeker melden aan de 

parkwachter. Indien u een nieuw adres hebt, dan ontvangt u gratis een nieuwe kaart. 

 

Art. 6 Als Grofvuil wordt enkel groot afval aanvaard dat niet in een vuilniszak van  

60 liter kan gedeponeerd worden en dat niet tijdens een aparte inzameling wordt opgehaald. 
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Art. 7 Afval wegbrengen wordt als volgt gecodeerd: 

  

- minder dan 100 l      0,1 punt 

- een koffer van een wagen (± 500 liter)   0,5 punt 

- een koffer van een break (of type Kangoo,…)  1 punt 

- aanhangwagen enkele as     2 punten 

- aanhangwagen dubbele as     3 punten 

  

Gebruikers die meer afval meebrengen dan de maxima vermeld in onderstaande tabel mogen deze 

maxima overschrijden mits betaling van een financiële bijdrage :  

  

Afval Maxima punten/jaar 
Bijdrage 

(€ incl. btw/punt) 

Hinderlijk afval > 12 7 

Hinderlijk, onverbrandbaar afval 

(uitgezonderd isolatie) 
> 8  

12 

Hinderlijk, onverbrandbaar afval  

Isolatie (rotswol, …) 
2,5 

Plantaardig afval > 30 4 

Inert afval > 6 22 

  

Betalen gebeurt via een Bancontactterminal. 

Behalve bij technische problemen worden betalingen in cash niet aanvaard.  

 

Art. 8 Er worden enkel afvalstoffen aanvaard die afkomstig zijn van de normale activiteiten van 

een huishouding, met uitzondering van huisvuil.  

Afvalstoffen die afkomstig zijn van een beroepsactiviteit worden bijgevolg geweigerd, met als 

enige uitzondering de AEEA. 

IPALLE behoudt zich het recht voor de toegang tot het containerpark te ontzeggen of te 

beperken voor gebruikers die hoeveelheden afzetten die als niet normaal worden beschouwd. 

 

Art. 9     Enkel de volgende voertuigen hebben toegang tot het CP: 

- wagens 

- aanhangwagens van het standaardtype  

- bestelwagens voor zover hun inhoud correct gesorteerd werd en deze niet groter 

is dan het equivalent van een standaardaanhangwagen. 

De toegang is verboden voor: vrachtwagens, tractors en alle andere zware voertuigen. 

 

Art. 10 Het totaal van de aangeboden ladingen mag niet meer bedragen dan 1 m³ per dag. 

De parkwachter zal de kaart van elk voorbijrijdend voertuig scannen en zal de afvalstoffen 

bepalen en indien nodig inschatten welke onderworpen zijn aan “traceerbaarheid” (hinderlijk 
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afval, plantaardig afval, inert afval, asbest-cement, hout, onverbrandbare materialen, etc.) om de 

binnengebrachte hoeveelheid te coderen. 

 

Voor afval dat onderworpen is aan een quotum, zal er een visueel signaal verschijnen op de PDA 

van de parkwachter om deze te verwittigen dat de gebruiker zijn quotum bereikt heeft. In dat 

geval mag de gebruiker zijn lading niet afzetten. 

De parkwachter kan echter sowieso elke lading weigeren of beperken met het oog op de 

vultoestand van de containers en van de hoeveelheden die al werden afgezet door de particulier. 

 

Om papier/karton af te zetten, is de gebruiker verplicht gebruik te maken van de 

toegangstrappen die op de beschermingsroosters voor de container ter beschikking worden 

gesteld. 

 

De gebruikers worden verzocht om hun plek(ken) te reinigen na het afzetten van hun afval. 

 

Art. 11 Alle in het containerpark achtergelaten materialen of voorwerpen zijn eigendom van 

IPALLE en mogen in geen geval worden meegenomen door de gebruikers van het CP. Het 

meenemen ervan is, op straffe van vervolging, slechts toegelaten met inachtneming van de 

wettelijke bepalingen inzake het afvalstoffenbeheer. 

 

Art 12  

Respect voor de persoonlijke levenssfeer 

 IPALLE verbindt zich ertoe om de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer in België na te leven: de verwerking van persoonsgegevens zijn onderworpen 

aan de wet van 08/12/1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De wettelijke teksten kunnen 

geraadpleegd worden op de website van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer http:/www.privacy.fgov.be/. 

 De gebruikers worden ervan op de hoogte gesteld dat het containerpark uitgerust is met 

bewakingscamera’s. 

 

Informatie en verzamelde gegevens 

 De verzamelde gegevens zijn de volgende: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en 

nummerplaat van het voertuig. 

 De verzamelde gegevens zijn enkel toegankelijk voor IPALLE en voor personen die door 

IPALLE werden aangesteld. 

 Bij uw bezoek aan het containerpark, kan het zijn dat er persoonsgegevens over u worden 

verwerkt door middel van een formulier. Deze gegevens worden verzameld om de toegang 

tot onze containerparken te beveiligen en te controleren. 

 Deze gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden zonder voorafgaande 

toestemming van de betrokkene. 

 Per gezin wordt het “problematische” afval geïdentificeerd om de traceerbaarheid van 

het afval te garanderen. 

 De hoeveelheid afval wordt per gezin geregistreerd om erover te waken dat het 

onderhavige reglement wordt nageleefd, en met name artikels 7 en 8. 

 



 

 

 

         GEBRUIKSREGLEMENT VOOR DE CONTAINERPARKEN 
VAN WAALS PICARDIÊ 

INS-034 
Rév 11 
Page : 5/6 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit document is exclusieve eigendom van IPALLE. Mag niet door derden worden gebruikt of aan derden worden gecommuniceerd zonder uitdrukkelijke 

toestemming. Revisie 11 / 06.01.2015/ wijziging van de art. 7/ Redactie: RMQ – Controle: RPAC – Goedkeuring: RE 

 

Toegangsgerechten en rechtzetting 

● Het is steeds mogelijk om de gegevens die betrekking hebben op u, te controleren of om met 

het oog daarop een aanvraag in te dienen bij IPALLE. 

IPALLE zal u zo spoedig mogelijk antwoorden, nadat uw identiteit werd gecontroleerd. 

Bij foutieve, onjuiste of onvolledige gegevens kan u uiteraard steeds vragen om deze gegevens te 

corrigeren. 

Dit geldt ook indien u meent dat de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet 

werd nageleefd. U kan daarvoor contact opnemen met IPALLE via het volgende adres: IPALLE - 

Chemin de l'Eau Vive, 1 – 7503 Froyennes. 

● Door dit formulier in te vullen, aanvaardt u uitdrukkelijk het beleid inzake respect van de 

persoonlijke levenssfeer van IPALLE en stemt u ermee in dat IPALLE de gegevens die u 

betreffen verzamelt en verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden en principes die 

voorgaand werden beschreven. 

● Indien u wenst dat uw gegevens gewist worden uit onze database, neem dan contact op met 

IPALLE. IPALLE verbindt zich ertoe om dit zo snel mogelijk uit te voeren en zal uw kaart buiten 

werking stellen. 

 

Veiligheid 

●IPALLE verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen opdat de gepaste 

veiligheidsmaatregelen genomen zouden worden om u met name te beschermen tegen het verlies, 

onrechtmatig gebruik, ongeoorloofde communicatie aan derden of tegen het wijzigen van de 

verzamelde informatie en gegevens van persoonlijke aard. 

 

Toegangsrechten en rechtzetting 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de algemeen directeur van 

IPALLE. 

 

Art. 13 Het verkeersreglement moet in het containerpark worden nageleefd. De 

maximumsnelheid bedraagt er 5 km/u. 

 

Het is ten strengste verboden: 

 de motor te laten draaien tijdens het lossen; 

 kinderen jonger dan 12 jaar vrij te laten rondlopen in het containerpark. Dit geldt ook 

voor dieren. Ongevallen die zich voordoen met kinderen of dieren of als gevolg van deze 

laatsten, zijn de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker, de intercommunale 

IPALLE kan hiervoor niet aansprakelijke worden gesteld; 

 te roken of vuur te maken op het terrein van het containerpark; 

 omheiningen, toegangspoorten, gebouwen, containers en uitrusting in het algemeen te 

beschadigen; 

 om het even wat te storten in volle of niet-beschikbare containers, of in containers die 

als dusdanig aangeduid staan; 

 de aanhangwagen aan de dissel op te heffen bij het lossen. 

 

Gebruikers moeten de veiligheidsvoorschriften naleven en mogen onder geen beding in de 

containers afdalen, of erop of erin stappen. 
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De gebruikers mogen veiligheidssystemen ook niet verwijderen of erover klimmen en zijn 

verplicht om elke hek na gebruik opnieuw te sluiten. 

De intercommunale IPALLE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen indien deze 

voorschriften niet werden nageleefd. 

Indien de gebruiker om praktische redenen (het legen van een aanhangwagen) een collectieve 

beveiliging, zoals een hek, buiten werking moet stellen, dan kan de intercommunale IPALLE niet 

aansprakelijk worden gesteld in geval van ongevallen. 

 

De intercommunale IPALLE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen in de omgeving 

van het containerpark. 

De gebruikers zijn aansprakelijk voor schade die ze in de omgeving of aan de rand van het 

containerpark zouden kunnen veroorzaken, evenals voor schade aan derden. Het herstel van de 

bovenvermelde schade is dan ook uitsluitend ten laste van de gebruikers. 

Indien er schade wordt vastgesteld, dan wordt er een aangifteformulier van een ongeval 

opgemaakt. 

 

De Intercommunale wijst ook alle verantwoordelijkheid af indien er diefstal plaatsvindt in de 

omgeving van het containerpark, met name in het voertuig en/of de in aanhangwagen van de 

gebruiker. 

 

Art. 14 

Betalingen gebeuren uitsluiten via de Bancontact-terminal die in het containerpark ter 

beschikking wordt gesteld (compostzakken, asbest-cementzakken, 2e kaart, zeilen, bijdrage 

mensen van buiten de zone, bijkomende punten voor het afzetten van inert afval; etc.) 

 
 


