In te vullen door de parkwachter

Zaknummer

Paraaf parkwachter

Aanmeldingsformulier
huis-aan-huisophaling asbesthoudende golfplaten
Waarvoor dient dit formulier?
Je kan je via dit formulier vrijwillig aanmelden voor de huis-aan-huisophaling van asbesthoudende
golfplaten (max. 50 m²) bij woningen/gebouwen in het werkingsgebied van afvalintercommunale MIWA
(Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster).
Vul dit formulier volledig in.

Persoonlijke gegevens
A. Wie vraagt de subsidie aan?
naam en voornaam
straat en nummer
postcode en gemeente
telefoonnummer(s)
e-mailadres

B. Wat is de locatie van het gebouw waarvoor je een subsidie aanvraagt?
straat en nummer
postcode en gemeente

C. In welke hoedanigheid vraag je de subsidie aan?



Ik ben eigenaar van het gebouw.
Ik ben bestuurslid van een sport- of jeugdvereniging, namelijk ………………………………………………

Ondertekening
Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.
Ik verklaar kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met het bijhorende reglement.
Ik engageer me om de afbraakwerken conform de geldende wetgeving en veiligheidsprincipes uit te
voeren en de richtlijnen voor het aanbieden van een gevulde asbestzak strikt op te volgen.
Datum:

Naam en voornaam:

Handtekening:
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Reglement bronophaling asbesthoudende golfplaten
1. Wat houdt deze subsidiëring (financiële tussenkomst) in?
Deze subsidiëring is een financiële tussenkomst in de ophaal- en verwerkingskost van asbesthoudende
golfplaten. Het betekent dat de bijdrage van de subsidieaanvrager voor de ophaling en verwerking van
asbesthoudende golfplaten beperkt blijft tot de aankoopkost van de verplichte platenzak met
beschermingsset, namelijk 30 euro. De overige kosten voor de ophaling en de verwerking van deze
asbesthoudende golfplaten worden door MIWA gedragen.
2. Wie kan de subsidie aanvragen?
Deze subsidiëring kan worden aangevraagd door particuliere eigenaars van gebouwen (woning, tuinhuis,
stal, … ) die gelegen zijn in het werkingsgebied van afvalintercommunale MIWA (Sint-Gillis-Waas, SintNiklaas, Stekene, Temse en Waasmunster).
De subsidie kan ook worden aangevraagd door jeugd- en sportverenigingen in het werkingsgebied van
MIWA. De aanvraag wordt ingediend door of namens het bestuur van de vereniging.
De oppervlakte van het af te breken dak mag niet meer bedragen dan 50 m² per adreslocatie.
3. Hoe dien je een aanvraag in?
Surf naar www.miwa.be/asbest en druk het aanmeldingsformulier af. Dit formulier moet volledig en
correct ingevuld worden. Met het ingevulde formulier meld je je vervolgens aan op het recyclagepark
tijdens de openingsuren. De parkwachter controleert het aanmeldingsformulier op volledigheid en
overhandigt een reglementaire platenzak. Hiervoor moet je ter plekke 30 euro te betalen.
Iedere zak heeft een uniek nummer. De parkwachter noteert dit nummer op je aanmeldingsformulier.
Voor de ophaling maak je een afspraak op het telefoonnummer 0800 98 003. De asbestzak moet je vullen
en aanbieden volgens de richtlijnen op www.miwa.be/asbest of in de handleiding die aan de asbestzak
werd toegevoegd. De asbestzak wordt niet opgehaald als deze richtlijnen worden genegeerd.
4. Duurtijd van het project
Ophalen van asbesthoudende golfplaten zal zonder meer gebeuren tot zolang de subsidie van de OVAM
toereikend is. Afvalintercommunale MIWA informeert haar inwoners wanneer deze periode afloopt.
5. Privacy
MIWA bewaart de persoonlijke gegevens in het kader van het asbestproject. Deze gegevens worden enkel
gebruikt om de ophaling van asbest aan huis correct te kunnen uitvoeren (eventueel bijkomende info
vragen, routeplanning opmaken door de inzamelaar, evaluatie van de inzameling). Aangezien de OVAM
de subsidieverlener is, heeft de OVAM inzage in de aanmeldingsformulieren uitsluitend met de bedoeling
het aantal unieke inzameladressen en de ingezamelde hoeveelheden te kennen.
6. Misbruik
Bij vermoeden van misbruik of het niet correct naleven van dit reglement, behoudt MIWA zich het recht
voor om bij de bevoegde instanties de nodige informatie op te vragen om de geldigheid van de aanvraag
te verifiëren.
Bij vastgesteld misbruik zal MIWA weigeren om het asbesthoudende afval op te halen of zal, wanneer de
ophaling al werd uitgevoerd, de reële ophalings- en verwerkingskost worden aangerekend aan de
aanvrager.
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