
 

 

Reglement clean up actie ISVAG  

1. Inleiding 

De clean up actie wordt georganiseerd door ISVAG, Intercommunale voor Slib- en 
Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten, een Opdrachthoudende vereniging (Vlaams 
Gewest), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Boomsesteenweg 1000  te 
2610 Wilrijk ingeschreven in het Rechtspersonenregister (rechtsgebied Antwerpen) onder 
nummer 0214981001, hierna als ISVAG vermeldt. 

De deelname aan deze actie is gratis. Door deel te nemen aanvaardt de deelnemer het 
reglement. 

2. Wie kan deelnemen? 

Elke erkende jeugdvereniging met zetel in het werkingsgebied van ISVAG. De deelname 
wordt beperkt tot twee takken per jeugdbeweging. 

Minderjarige leden die deelnemen aan de clean up actie, doen dit onder de 
verantwoordelijkheid van de jeugdbeweging. 

Verenigingen die deelnemen aan de actie verklaren zich akkoord met de voorwaarden van 
het reglement. Dit reglement zit bij de uitnodiging en ook te lezen op de website van ISVAG 
www.isvag.be . 

De deelnemer die wenst te participeren richt hiertoe een verzoek tot deelname te richten 
aan  cleo.klapholz@isvag.be. Deelname kan enkel na ontvangst van een bevestigingsmail 
van ISVAG. 

3. Voorwaarden met betrekking tot deelname aan de clean up actie 

1. Per jeugdbeweging mogen er slechts 2 takken deelnemen. Van zodra de data 
beschikbaar zijn, worden deze meegedeeld aan de jeugdbewegingen en bekend 
gemaakt op de website en social media. 
 

2. Elke jeugdbeweging verzamelt zwerfvuil in afsluitbare vuilniszakken. Er worden aan de 
deelnemende verenigingen 2 type zakken voorzien: enerzijds zakken voor restafval en 
anderzijds voor PMD, zij dienen deze op een vooraf afgesproken tijdstip op te halen op 
de kantoren van ISVAG.  
 

3. Volgende items worden niet aanvaard: grote materialen zoals fietsen, elektro, 
ijskasten, …. gezien deze niet verwerkt kunnen worden in de ISVAG-installatie. De focus 
ligt op zwerfvuil. Sluikstort moet de jeugdbeweging melden aan de gemeente of stad 
waar het probleem zich voordoet. Vaak kan dat met een digitaal meldingsformulier, 
te vinden op de website van de gemeente. 

 

http://www.isvag.be/


4. Het verzamelde zwerfvuil wordt per tak naar ISVAG gebracht tussen 10u en 18u. Een 
exact uur dient op voorhand te worden afgesproken. Na 18 uur wordt er geen afval 
meer worden aanvaard. 
 
 

5. De jeugdbeweging geeft bij inschrijving aan: 
 Welke takken per vereniging deelnemen  
 Het aantal personen dat zal deelnemen  
 Welke regio zij zullen opruimen. (Bij voorkeur in de omgeving van de lokalen) 
 Gegevens van de verantwoordelijke van de jeugdbeweging 
 Rekeningnummer voor de storting 
 Tijdstip van ophalen materialen 

 
6. Bij afgifte van het afval op ISVAG, geven de deelnemers de toestemming om hun foto 

te laten nemen en om deze te publiceren op sociale media en de website van ISVAG. 
 

7. De verenigingen wordt gevraagd om bij aankomst de social mediapagina’s van 
ISVAG te liken zodat zij op de hoogte kunnen worden gehouden van komende acties 
en wedstrijden én geïnformeerd kunnen worden over afval in Vlaanderen. 

 
8. Elke tak van de jeugdbeweging krijgt bij het volbrengen van de opdrachten die 

hierboven staan opgelijst een cheque van 150 euro. Het aangeleverde zwerfvuil zal 
door een ISVAG medewerker worden gewogen.   
 

9. Afgeleverde vuilniszakken zullen worden gewogen door een werknemer van ISVAG . 
Per ingezamelde kilogram afval, ontvangt de tak van de jeugdvereniging 5 euro met 
een maximum van 100kg. 

4. Hoe deelnemen? 

1. Alle inschrijvingen naar volgend email adres: cleo.klapholz@isvag.be  
2. ISVAG dient op de hoogte te worden gebracht van elke wijziging in de gegevens van 

de deelnemers en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van 
foute gegevens. 

5. Uitsluiting 

ISVAG houdt toezicht op het correcte verloop van de actie. Indien niet aan alle voorwaarden 
van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw, 
behouden de organisatoren zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van de 
wedstrijd. 

6. Eigendoms- en publicatierecht 

Enkele foto’s van de jeugdbewegingen zullen verschijnen op de sociale media van ISVAG en 
op de website. De deelnemers verlenen ISVAG daartoe het exclusieve recht om, zonder 
vergoeding, de foto’s op te nemen op sociale media en haar website en om de inzendingen 
verder te verspreiden, te verwerken in publicaties, … 

7. Persoonsgegevens 



De persoonsgegevens van de deelnemers worden door ISVAG verwerkt. 

Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR. 

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat zij eventueel met foto, en 
woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, 
Facebook, …). 

8. Aansprakelijkheid 

ISVAG is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies van materiaal 
en/of persoonlijke bezittingen. 

9. Algemene verplichtingen 

1. Door verzenden van een email aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de bepalingen 
en voorwaarden van dit reglement. 

2. Elk geschil over deze actie zal voorgelegd worden aan de directie van ISVAG. Het 
besluit van de directie is bindend voor alle partijen. 

3. ISVAG behoudt het recht de echtheid van bepaalde gegevens na te gaan en 
hierover inlichtingen in te winnen 

4. ISVAG behoudt zich het recht voor alle aanpassingen aan te bevelen die het voor de 
uitvoering van het ontwerp nodig achten. 

10. Vergoeding 

Alle jeugdbewegingen die op de afgesproken dag en uur hun ingezameld afval komen 
binnenbrengen ontvangen een cheque van 150 euro plus het bedrag van de ingezamelde 
kilo’s afval, met als maximum 100 kg afval = 500 euro. Het maximum uitbetaalde bedrag per 
tak van een jeugdbeweging bedraagt 650 euro. De jeugdbewegingen worden schriftelijk of 
via email op de hoogte gebracht van het bedrage dat vervolgens op het opgegeven 
rekeningnummer wordt gestort. 

 


