De Europese Verordening 1774/2002 zorgt voor een verstrengde
manier van verwijdering en afvoer van overleden gezelschapsdieren. We denken hierbij voornamelijk aan de overleden gezelschapsdieren die bijvoorbeeld na een aanrijding dood blijven liggen op het openbaar domein.

Overleden gezelschapsdieren
de oplossing voor je overleden huisdier

Imog beschikt over een ruime ervaring op vlak van afvalverwerking en opslag van afvalstoffen en wil deze ervaring dan ook
aanwenden om de gemeenten met de vigerende Europese wetgeving en de voorwaarden uit de Vlaremwetgeving conform te
stellen.

Erkende inzamelplaats
Je kan bij Imog terecht met een overleden huisdier. Kom eerst je
lege verpakking ophalen. Bij het binnenbrengen van het overleden dier wordt dan globaal afgerekend voor de verwerking. Prijs
is afhankelijk van de grootte van de lekvrije zak.
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Alle prijzen zijn geldig op 01/01/2014, onder voorbehoud van wijzigingen.

Met deze nieuwe dienstverlening is het dus de bedoeling om
naast de huidige en bestaande afvoercircuits een oplossing te
bieden voor de particulier die overblijft met zijn overleden gezelschapsdier of voor de overheidsdiensten die geen raad weten
met toevallig aangetroffen overleden dieren.
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Wat zijn gezelschapsdieren?

Voordelen

Dit zijn dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt
om zichzelf te plezieren: honden, katten, kooi- en volièrevogels,
duiven en vissen.
Konijnen, kippen, kalkoenen,
kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten indien
er geen commerciële opbrengst
aan verbonden is.
Runderen, schapen, (dwerg)
geiten, varkens, hangbuikzwijnen en herten zijn landbouwhuisdieren.

1

Wettelijk erkende inzamelmogelijkheid
24u/24u bereikbaar.

2

Hygiënische oplossing dankzij de lekvrije zakken.

3

Duidelijk kostenplaatje door de vaste prijszetting per zak
die alle kosten dekt. (inzameling, verwerking, zak en btw)

4

Vlotte afhandeling met de mogelijkheid om de zakken op
voorhand aan te kopen.

Wat zijn de mogelijkheden?
Landbouwdieren
Weegt het gezelschapsdier meer dan 10 kilogram of gaat het
wettelijk om een landbouwhuisdier, dan moet dit dier verplicht
naar de erkende verwerker worden afgevoerd. Dit kan via een
erkend ophaler of geregistreerd vervoerder.
Dierenartsen
Gezelschapsdieren die sterven bij een dierenarts kunnen verder
vandaar uit rechtstreeks naar een erkend ophaler worden overgebracht.
Erkende overslagstations
Gezelschapsdieren kunnen worden ingezameld via vergunde inzamelplaatsen, zoals deze Imog dienst.

Werkwijze

Voorzie een voorraadje van deze lekvrije zakken in het vast depot
van de openbare dienst. (politie, brandweer, technische dienst)

Garanties

De lekvrije zakken worden tijdelijk bewaard in afsluitbare recipiënten, in een gekoelde en gesloten ruimte. Alle afhandelingen
en administratie gebeuren volgens de wettelijke verplichtingen.
Voor de ophaling en afvoer maakt Imog gebruik van een erkende
ophaler.

Kostprijs
Vaste kost per aanvoerbeurt			

€49,9

Begraven?

+ Vaste prijs per zak			

€3

Een dier begraven in eigen tuin is eventueel nog mogelijk maar
met moet voldoen aan een reeks strenge voorwaarden vanuit
Vlarem (bijvoorbeeld de voorwaarde dat begraven alleen mag
in een zanderige grond is voor de Imog-regio al een enorm beperkende factor). Bovendien is het binnen bepaalde gemeentes
verboden vanuit het Stedelijk of Gemeentelijk Politiereglement.

+ Verwerkingsprijs HOKA zak type A (0-10 kg)

€25,0

HOKA zak type B (10-25 kg)
HOKA zak type C (+25 kg)
		

€29,1
€33,2

