
 

             Aanvraagformulier toelating gebruik 
             Containerpark Leebeekstraat Oudenaarde  

 
 

Ingevuld terug te bezorgen aan de Milieudienst - Administratief Centrum Maagdendale - Tussenmuren 17 te  
9700 Oudenaarde – milieu@oudenaarde.be met kopie van vóór- en achterzijde van de identiteitskaart van de 
aanvrager en in voorkomend geval van de volmachtgever. 
 

Gegevens 
gevolmachtigde (of 
aanvrager indien 

naam: 
………………………………………………………………………………………………….………………. 

volmacht niet van 
toepassing is 
 

Identiteitskaartnr.: 
 

   -         -    
 

 rijksregisternummer: 
 

  .    .    -     .    
 

 adres:  
………………………………………………………………………………………………nr. …….…. bus ………. 
 
te ……………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 telefoonnummer: ………./…………………….. 
 e-mailadres: ………………………………………………………………… 
Optioneel: gegevens 
2de gevolmachtigde 
persoon  

naam: 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 rijksregisternummer: 
 

  .    .    -     .    
 

Adres van de woning 
in Oudenaarde 
waarvoor men de 
toelating aanvraagt: 

 
………………………………………………………………..…………………………………..…………………………..… nr. ……….. bus ……… 
te 9700 Oudenaarde 

Reden van aanvoer: 0  tweede verblijfplaats/vakantiewoning 
0 werken aan toekomstige woning  
0  opruiming leegstaande woning 
0  aanvoer voor niet-mobiele persoon (ouder/familielid): 

naam niet-mobiel persoon (= volmachtgever): 
rijksregisternummer:  

      
0 andere:  ..………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
…………………………………………………………………………. 

  .    .    -     .    

 
 
 

Diftarcontainer 0 de woning waarvoor de toelating gevraagd wordt beschikt over een actieve diftarcontainer 
0 met deze aanvraag wordt eveneens een diftarcontainer gevraagd voor de woning, gelegen te Oudenaarde,  
    te activeren op naam van bovenvermeld persoon 
O met deze aanvraag wordt gevraagd de aanwezige diftarcontainer opnieuw te activeren 

Periode waarvoor deze toelating gevraagd wordt: vanaf ..…../…..../………. tot en met ….…/…..../..….. 
(periode is afhankelijk van de aanvraag beperkt in tijd met een maximum van 1 jaar) 

 

 
Deze toelating wordt enkel verleend voor aanvoer afval uitsluitend afkomstig van de woning gelegen te Oudenaarde. Alle 
aangeboden afval dient in voldoende zuivere toestand te zijn en vooraf te worden gesorteerd. Het dient te worden aangeboden 
tijdens de normale openingsuren van het containerpark.  
 

De instructies van de toezichthouder(s) dienen strikt te worden nageleefd. Bij niet-naleving wordt deze toelating onmiddellijk 
door de toezichthouder ingetrokken. 
 

Er mag maximaal 2x/dag – 2m³ aangevoerd worden. Voor grotere hoeveelheden dient men beroep te doen op een private 
ophaaldienst. De aanvoer van huishoudelijk afval dat moet meegegeven worden met de diftarcontainer wordt niet toegelaten.  
 

Deze toelating is niet overdraagbaar aan andere personen. Het doorgeven van de toegangsbadge wordt bestraft met een boete 
van minimaal 50 EUR. 
 
 
Handtekening gevolmachtigde/aanvrager: 
 
 
 

 
 

 
Handtekening volmachtgever (indien van toepassing) 



VERKLARING OP EER BEHANDELENDE GENEESHEER 
(enkel in te vullen indien het gaat om aanvoer van afval van een niet-mobiele persoon bi j  de eerste aanvraag) 

 

Ik ondergetekende dr. …………………………………………………………….……………………………………. 

behandelende arts van dhr./mevr. ………………………………………………………………………………. 

verklaar hierbij op eer dat vernoemde persoon fysiek niet meer in staat is om zelf naar het containerpark te gaan of 

hierbij een derde te vergezellen die voor hem/haar afval naar het containerpark brengt. 

Deze ongeschiktheid is   0  permanent 

                                          0  tijdelijk van  .…./.…. /…….... tot en met .…. /….. / ……….. 

 

                                              Datum: ….. / ….. / ………. 

                                              Handtekening: 

 

 

                                             Stempel behandelende arts 

                                               

 
 

LUIK BESTEMD VOOR DE MILIEUDIENST 
 

0 Toelating wordt verleend via de toegangspas met kaartnummer:        

   
   geldig  van ……./……./……..  tot en met ……./……./…….. 
 
    De aanvraag betreft een verlenging:  0  ja      0   nee 
 
0 Toelating wordt geweigerd. Reden: 
 
   0 Er is geen diftarcontainer actief op het vermelde adres 
   0 Eigendomsbewijs ontbreekt (2de verblijf – toekomstige woning – leegstand) 
   0 Aansluitpunt waarvoor toelating gevraagd wordt, kan zelf nog afval aanvoeren naar containerpark 
   0 Ondertekening volmachtgever ontbreekt (indien van toepassing) 
   0 Ondertekende verklaring van dokter ontbreekt 
   0 Een kopie van de vóór- en achterzijde van de identiteitskaart van de aanvrager ontbreekt 
   0 Een kopie van de vóór- en achterzijde van de identiteitskaart van de optioneel aanvoerend persoon ontbreekt 
   0 Een kopie van de vóór- en achterzijde van de identiteitskaart van de volmachtgever ontbreekt (indien van  
      toepassing) 
 
   0 Andere: 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      …................................................................................................................................................................................................ 
                                                                     
 
 

 Milieudienst, 


