
  
 
IVAGO tracht erkende jeugdverenigingen op verschillende wijzen te ondersteunen. 
We sommen de belangrijkste punten hieronder op voor u: 
 

1. Afvalinzameling: gelijkgesteld met huisgezin 
 
Jeugdverenigingen die erkend zijn door de stad Gent worden op het vlak van 
afvalinzameling door de raad van bestuur van IVAGO gelijkgesteld met particuliere 
huisgezinnen en genieten dus van dezelfde voorwaarden*. De tarieven liggen 
beduidend lager dan deze voor bedrijfsafval. 
Als je lokaal in het verstedelijkt gebied ligt, bied je het restafval aan in grijze 
IVAGO-zakken (maximum 3 per ophaalbeurt). De zakken zijn te koop in de meeste 
warenhuizen en buurtwinkels, de stadswinkel en de IVAGO-winkel. 
Bevindt je lokaal zich in het landelijk gebied, dan stelt IVAGO een grijze en een 
groene container (grootste model = 240 liter) ter beschikking om je restafval en 
GFT-afval gescheiden aan te bieden. Je ontvangt na aanvraag een 
betalingsuitnodiging goed voor tien ledigingen van iedere container. Vanaf dan trekt 
IVAGO per keer dat één van je containers geledigd wordt, een vast bedrag af van je 
ophaalkrediet. 
 
De aanbiedingsregels voor glas, papier/karton en PMD-afval vind je op de 
ophaalkalender. Glas in een stevige plastic bak of emmer, papier samengebonden 
met een touwtje of in een kartonnen doos en PMD in de blauwe IVAGO-PMD-zak. 
 
Indien je éénmalig meer restafval hebt dan normaal, kun je beroep doen op de 
comfortdienst die IVAGO aanbiedt. IVAGO komt je afval dan op afroep bij je thuis 
ophalen. De hoeveelheid is beperkt tot 4 gewone huisvuilzakken (géén IVAGO-
zakken) met een inhoud van 60 l of een container met een inhoud van 120 of 240 l. 
Voor deze extra-dienstverlening betaal je 10 euro voor restafval en 8 euro voor GFT. 
Telefoneer naar IVAGO voor een concrete afspraak: 09 240 81 11.  
 
 
*Enige uitzondering hierop zijn verenigingen die duidelijk commerciële activiteiten 
uitoefenen of waarvan de hoeveelheden aangeboden afval dermate groot zijn dat 
deze niet meer vergelijkbaar zijn met de hoeveelheden die een particulier huisgezin 
voortbrengt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de glasophaling bij sommige 
jeugdhuizen. Met deze verenigingen stellen onze commerciële vertegenwoordigers 
een contract op voor de inzameling van het afval. 
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2. Containerpark 

 
Erkende jeugdverenigingen kunnen een containerparkkaart aanvragen bij IVAGO. 
Daarmee kun je met een 40-tal verschillende afvalsoorten (waaronder grofvuil: 
brandbaar grofvuil, hout en metaal) terecht in de zeven containerparken. Net zoals 
een particulier huisgezin krijgt iedere jeugdvereniging jaarlijks 24 gratis 
toegangsbeurten. Je kunt een toegangsbadge aanvragen door een mail te sturen 
naar diftar@ivago.be. 
 
 

3. Afvalarm 
 
Om een fuif of activiteit afvalarm te laten verlopen, kunnen jeugdverenigingen gratis 
gebruik maken van de herbruikbare bekers van IVAGO. Er zijn drie modellen 
beschikbaar: 20 cl, 25 cl en een pilsglasmodel. Je betaalt 10 % van het aantal 
ontleende bekers cash als waarborg bij afhaling. Deze waarborg wordt volledig 
terugbezorgd na aftrek van 1 euro per ontbrekende of beschadigde beker. De bekers 
moeten op de afgesproken datum netjes gewassen en afgedroogd teruggebracht 
worden. 
 
 

4. Afval van grotere activiteiten 
 
Voor de inzameling van afval van grotere activiteiten zijn betaalbare oplossingen te 
vinden als je bijvoorbeeld zelf de containers komt halen en terugbrengt (de grootste 
kosten betreffen immers de vervoers- en 
personeelskosten). Op aanvraag kunnen jeugdverenigingen zowel afvaleilanden als 
Gentse feestencontainers (240 l-containers met een vlagje) bekomen om het afval in 
te zamelen.  
 
Probeer je fuif of activiteit zo afvalarm mogelijk te maken. Ga na welke afvalstromen 
er na de fuif toch nog zullen overblijven en hoe die kunnen ingezameld worden. Het 
is makkelijker op te ruimen, je spaart kosten uit en het is goed voor het milieu. 
 
Voorbeeld: kost van het gebruik van afvalrecipiënten  
 
4 x Gentse feestencontainer van 240 liter  
 
 

= 294,13 euro alles inclusief (BTW, 
transport, verwerking afval) 
= 9,9 euro zonder transport 



 
5. Ten Afval 

 
FOST Plus stelde dit jaar PMD-containers, papierkratten, affiches, spelmappen en 
spelbegeleiding ter beschikking van jeugdverenigingen die zich inschreven voor de 
campagne Ten Afval. Volgend jaar plant de vzw opnieuw een dergelijke actie. 
Je kan intussen wel het spel downloaden van hun website! Check 
http://www.fostplus.be/tpl/page.cfm?pagID=297 
 
 
 
 
Heb je nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen! 
 
IVAGO – dienst communicatie: Proeftuinstraat 43 – 9000 Gent 
tel. 09 240 81 11 – info@ivago.be  www.ivago.be 


