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[Datum verzending] 

[Naam BEDRIJF] t.a.v. [de 

directie]  

[Adresblok] 

 

 

Beste [mevrouw/meneer] [familienaam] 

 

Bijlage: Overzicht containerformaten, frequentie ledigingen, tarieven raamovereenkomst 

 

Recent stelde je ons de vraag om je te informeren over de raamovereenkomst die wij afgesloten 

hebben met een private afvalinzamelaar voor de inzameling van huisvuil vanaf 1 juli 2019.  

Eerder hadden we je al laten weten dat jullie als bedrijf uitsluitend gebruik konden maken van de 

grijze diftarcontainers via MIWA indien jullie voldoen aan de twee toelatingscriteria, zijnde: 

1. Maximaal 180 liter (ofwel de 240 liter container) restafval per ophaling aanbieden. 

2. Halfjaarlijks aanslagbiljet naar het domicilieadres van de natuurlijke persoon laten sturen.  

Indien dat geen optie is, biedt de private inzamelmarkt uitweg voor het restafval van je bedrijf. 

Omdat niet iedereen de weg naar de privémarkt kent, zijn wij vanuit MIWA de markt opgegaan en 

hebben wij met één partij - die de meest gunstige voorwaarden voorstelde - een overeenkomst1 

afgesloten: Lammertyn.net.  

In deze brief en bijlage kan je alle info over de containers en de ledigingen terugvinden. Lees rustig 

na en bij interesse in het raamcontract, contacteer je Lammertyn.net gewoon 

rechtstreeks. Deze overeenkomst is geheel vrijblijvend.   

Voorstel raamovereenkomst 

1. Kies het containerformaat dat het best bij jullie past:   

 240 liter 
 660 liter 
 1100 liter  

 
2. Kies de ledigingsfrequentie op jullie maat:  

 1 ophaling per week  
 2 ophalingen per week 

 3 ophalingen per week  
 1 ophaling om de 2 weken  
 1 ophaling om de 4 weken  

 
De ophaler zal aangeven op welke exacte dag(en) de container(s) opgehaald 

zal/zullen worden.  

3. Extra mogelijkheid: gratis formaatwissel container:  
 

Binnen deze overeenkomst, kan je als bedrijf het containerformaat wisselen indien gewenst. Deze 

wissel vraag je rechtstreeks bij Lammertyn.net aan en is geheel kosteloos.   

 

                                                           
1 Deze overeenkomst geldt voor een periode van vier jaar. Na die tijd kan je het contract gewoon verlengen of 
stopzetten indien gewenst.  
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4. Tarieven: bekijk alle tarieven in de bijlage. Neem je huidig afvalverbruik erbij, kies het 

containerformaat en de ledigingsfrequentie op jouw maat en reken alvast even uit wat jou het 

meest voordelige uitkomt.  

 

Interesse? Contacteer Lammertyn.net 
 

Heb je interesse in deze raamovereenkomst voor de inzameling van je restafval of heb je hier nog 

vragen over? Neem dan rechtstreeks contact op met de inzamelaar Lammertyn.net. Zij spreken 

verder met jou af. MIWA komt hier verder niet in tussen.  

 

Lammertyn.net 

0800 11 398 (gratis) 

info@lammertyn.net 

blijfnietbijdezakkenzitten.be 

 

Zoals eerder gezegd, is dit voorstel geheel vrijblijvend en ben je vrij om verder zelf de markt op te 

gaan. Let er in afwachting van jullie beslissing op dat de gekende huisvuilzakken/containers zullen 

verdwijnen vanaf 1 juli 2019. Welke weg jullie ook inslaan voor de afvoer van jullie restafval, vanaf 

dan moet er een alternatief voorzien zijn.  

 

Heel veel sorteerplezier gewenst. 

 

We danken je alvast voor de samenwerking. 

Namens de raad van bestuur 

 

 

 

 

 

Directeur    Voorzitter 

Sven Peeters                               Filip Baeyens  

 

 


