Gemeente Zedelgem
FINANCIEN - Retributiereglement - Verkoop van goederen aan inwoners en/of bedrijven van de gemeente
Zedelgem
Dit retributiereglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april 2015

Artikel 1.- Er wordt een retributie gevestigd op de verkoop van goederen aan inwoners en/of bedrijven van
de gemeente Zedelgem.
Artikel 2.- Het tarief, de betalings- en leveringsmodaliteiten worden als volgt bepaald:
a) Verkoop hakselhout
tarief
wijze van betaling
plaats afhaling
1m³
15,00 EUR
contante betaling
containerpark
Scholen en jeugdverenigingen van het grondgebied Zedelgem kunnen jaarlijks gratis maximaal 8m³ hakselhout
afkomstig van het door de inwoners aangevoerde snoeihout verkrijgen, mits het vervullen van volgende
voorwaarden:
- de school of jeugdvereniging dient een schriftelijke aanvraag in bij de dienst milieu
- het hakselhout wordt gebruikt voor hun terreinen op het grondgebied Zedelgem.
De levering kan pas doorgaan bij voldoende beschikbaarheid van het bedoelde hakselhout.
b) Verkoop strooizout
tarief
wijze van betaling
plaats afhaling
per zak van 25kg
5,00 EUR
contante betaling
technische dienst
c)

Verkoop compost
tarief
1,50 EUR
15,00 EUR

wijze van betaling
contante betaling
contante betaling

plaats afhaling
containerpark
containerpark

d) Verkoop compostrecipiënten
tarief
compostvat
25,00 EUR
compostbak
75,00 EUR
dak voor compostbak
23,00 EUR

wijze van betaling
contante betaling
contante betaling
contante betaling

plaats afhaling
containerpark
containerpark
containerpark

per zak van 75 liter
1m³

-

e) Verkoop actiepakketten ‘modder op de weg’
(betalend vanaf het tweede pakket aangeschaft door land- of tuinbouwer)
tarief
wijze van betaling
plaats afhaling
per pakket
30,00 EUR
overschrijving
technische dienst
Artikel 3.- De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van de goederen met uitzondering van de
verkoop van actiepakketten ‘modder op de weg’,die zijn te betalen via overschrijving binnen de dertig dagen na
factuurdatum.
Artikel 4.- Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning worden gevorderd overeenkomstig de
invorderingsprocedure van niet-fiscale ontvangsten.
(De integrale gemeenteraadsbeslissing kan op eenvoudig verzoek verkregen worden op financiën@zedelgem.be)

