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RETRIBUTIE OP DE AANKOOP VAN EEN 
EXTRA GFT-CONTAINER EN HET 

REGLEMENTAIR AANBIEDEN ERVAN VOOR 
OPHALING 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 23 december 2019 

 

Artikel 1. 

Met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt ten behoeve van 
de gemeente onder navolgende voorwaarden een retributie gevestigd op het 

ontvangen van een extra GFT+-container en het reglementair aanbieden ervan voor 
de reguliere ophaling. 

Artikel 2. 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager en moet betaald worden binnen 30 
dagen volgend op de verzending van de factuur door het gemeentebestuur. De 

aanvrager wordt na betaling van de factuur eigenaar van de GFT+-container. De 
levering gebeurt na ontvangst van de betaling. 

Artikel 3. 

De retributie wordt vastgelegd op het éénmalige bedrag van 800 euro per extra 
GFT+-container. 

Artikel 4. 

De aanvraag voor de aankoop van een extra GFT+-container gebeurt via het daartoe 

bestemde aanvraagformulier en wordt elektronisch of schriftelijk ingediend bij de 
milieudienst. De aanvraag wordt na ontvangst getoetst aan het retributiereglement. 
Het schepencollege behoudt zich steeds het recht om een aanvraag te weigeren. 

Artikel 5. 

De extra GFT+-container wordt door de gemeente voorzien van een herkenbare 

sticker die de naam en het adres van de eigenaar vermeldt. De container mag enkel 
aangeboden worden aan het bijhorende adres. De sorteerregels en de regels rond 
het aanbieden van de container voor ophaling moeten steeds nageleefd worden. 

Artikel 6. 

Een extra GFT+-container kan enkel aangevraagd worden door personen 

ingeschreven in het bevolkingsregister van Zandhoven. Een extra GFT+-container 
kan niet aangevraagd worden door: 

• een bedrijf of onderneming gevestigd in Zandhoven 
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• de eigenaar van een perceel waarop geen woning gevestigd is. 

• de eigenaar van een tweede verblijf op het grondgebied van Zandhoven. 

Artikel 7. 

Als de eigenaar van een aangekochte GFT+-container binnen de gemeente verhuist, 
wordt hiervan minstens 1 maand voor de verhuisdatum melding gemaakt bij de 
milieudienst van de gemeente. De gemeente voorziet een aangepaste sticker met de 

naam en het nieuwe adres van de eigenaar voor de extra GFT+-container zodat deze 
reglementair aangeboden kan worden op het nieuwe adres. 

Artikel 8. 

De gemeente kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of 

schade aan een aangekochte GFT+-container. 

Artikel 9. 

In geval van diefstal of schade voordat de termijn van 25 jaar verstreken is, kan 
door de eigenaar een nieuwe GFT+-container aangekocht worden tegen 
aankoopprijs. De gemeente voorziet een aangepaste adressticker zodat de nieuwe 

GFT+-container reglementair aangeboden kan worden voor ophaling. De gemeente 
behoudt zich het recht om bewijsmateriaal te vragen van de diefstal of de schade 
aan de hand van foto’s of een politieaangifte. 

Artikel 10. 

Een aangekochte extra GFT+-container kan niet overgedragen worden aan een 

nieuwe eigenaar. 

 


