Toegangsattest containerpark 2020
Onderstaand attest verleent toegang op het Middelkerkse containerpark, Klein Kasteelstraat 1
8430 Middelkerke, gedurende de eerste 6 maanden van 2020 aan werknemers of
aangestelden van bedrijven, gevestigd op het grondgebied van de gemeente, aan
tweedeverblijvers van een onroerend goed in de gemeente doch dit enkel na voorlegging van
onderstaand volledig en correct ingevuld attest:
Ondergetekende,
(naam) .................................................................................
(voornaam) ............................................................................
(adres)
(1) zaakvoerder van een Middelkerks bedrijf, genaamd ..............................................................
en gevestigd te .......................................................................................................................
(1) syndicus (1) op vrije basis of (1) namens een al dan niet in de gemeente gelegen
verhuurkantoor,
genaamd ................................................en gevestigd te .......................................................
(1) eigenaar van een in de gemeente gelegen onroerend goed
bevestigt hierbij dat
(naam) .................................................................................
(voornaam) ............................................................................
(adres)

reeds voordien uitgesorteerd afval mag aanvoeren op het gemeentelijk containerpark en dit
als
(1) werknemer / aangestelde van mijn bedrijf
(1) huurder/eigenaar van een Middelkerks onroerend goed gelegen te:
..............................................................
Op eenvoudig verzoek van de containerparkwachter zal ik aan de hand van schriftelijke
bewijsstukken bovenstaande aantonen.

Handtekening:

Opm.:
- Personen die aan hulpbetoon doen voor derden (zoals aanvoer voor minder mobiele
personen en aanvoer voor verenigingen) moeten de identiteitskaart van de natuurlijke
persoon of een verklaring van de rechtspersoon kunnen voorleggen.
- Glas, PMD, papier/karton, Klein Gevaarlijk Afval, snoeihout, groenafval, textiel en grofvuil
(059/55.27.30) kunnen via andere gemeentelijke inzamelkanalen (inzamelcontainers, selectieve
ophalingen) gratis afgevoerd worden en dienen dus bij normale hoeveelheden niet naar het
containerpark gebracht te worden.
- Wat er nog overblijft aan restafval (= het brandbare, huishoudelijke afvalgedeelte dat in de
gewone bruine afvalzak kan) mag niet op het containerpark aangeboden worden doch dient met
de gewone huisvuilophalingen meegegeven te worden.
(1) Schrappen wat niet past
(De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de
Belgische privacywet. De gegevens die via dit formulier verzameld worden, dienen om ter inzage te houden wanneer
je toegang wenst tot het containerpark in de Klein Kasteelstraat. We maken je gegevens niet bekend aan derden,
tenzij we je toestemming hebben of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen
welke gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. Als je je toestemming hebt gegeven,
dan heb je steeds het recht om je toestemming in te trekken. Ben je het niet eens met de manier waarop wij je
gegevens verwerken, kun je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit
(www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Lees de privacy policy op www.Middelkerke.be voor meer informatie.)

