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1 Wie is een kleinverdeler? 
Kleinverdelers van officiële afvalzakken van stad Antwerpen zijn handelaars die de 
afvalzakken in kleine hoeveelheden aankopen bij stad Antwerpen en deze in hun winkel 
verkopen aan hun klanten. 
 
 

2 Erkenning als kleinverdeler 
U moet voldoen aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een 
erkenning: 

 U bent in het bezit van een geldig ondernemingsnummer. 

 U hebt geen achterstallige schulden: 
o geen geregistreerde protesten (niet-betaalde schulden federale overheid) 

en dagvaardingen (niet-betaalde schulden RSZ); 
o geen openstaande, vervallen en niet-betwiste schulden ten opzichte van de 

stad Antwerpen. 
 
Een aanvraag tot erkenning kan u indienen via de website. 
 

3 Bestelling afvalzakken 
3.1 Procedure 

Zodra u uw erkenning ontvangt, kan u afvalzakken aankopen. U geeft de bestelling door 
via het e-formulier op de website.  
Per type afvalzak is de minimale afnamehoeveelheid 1 volledige doos. 
 
U kiest of u uw bestelling zelf afhaalt of laat leveren op een locatie in Antwerpen. 

 Afhalen: 
o De afhaalbalie van de Gemeenschappelijke aankoopcentrale (GAC) is alle 

werkdagen open van 7.30 tot 15.30 uur. 
o adres: GAC, Vancouverstraat 1, 2030 Antwerpen 
o contactgegevens: tel. 03 338 42 55 of 

huisvuilzakken.stad_antwerpen@antwerpen.be. 

 Levering: 
o Neem telefonisch of via e-mail contact op met de GAC en vermeld zeker uw 

ondernemingsnummer. De medewerkers nemen uw bestelling op en binnen 
de week worden uw afvalzakken geleverd. 

o contactgegevens: tel. 03 338 42 55 of   
huisvuilzakken.stad_antwerpen@antwerpen.be. 

 
  

http://www.ondernemeninantwerpen.be/afvalzakken-verkopen-en-bestellen
https://www.ondernemeninantwerpen.be/afvalzakken-verkopen-en-bestellen
mailto:huisvuilzakken.stad_antwerpen@antwerpen.be
mailto:huisvuilzakken.stad_antwerpen@antwerpen.be
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3.2 Soorten afvalzakken 

Als kleinverdeler kan u officiële afvalzakken van stad Antwerpen per doos bestellen: 
 

Type afvalzak Hoeveelheid EAN-code (rol) EAN-code (doos) 

Restafval 

Restafval 30 liter (wit - 
huishoudelijk afval) 

10 zakken per rol 
30 rollen per doos 

5425035710031 5425035710062 

Restafval 60 liter (wit - 
huishoudelijk afval- 

10 zakken per rol 
30 rollen per doos 

5425035710024 5425035710055 

Restafval 60 liter (geel 
- bedrijfsafval) 

10 zakken per rol 
30 rollen per doos 

5425035710017 5425035710048 

PMD 

PMD 30 liter (blauw) 
20 zakken per rol 
30 rollen per doos 

5425035710116 542503570130 

PMD 60 liter (blauw) 
20 zakken per rol 
24 rollen per doos 

5425035710109 5425035710123 

GFT 

GFT 15 liter (groen) 
10 zakken per rol 
45 rollen per doos 

5425035710215 5425035710239 

GFT 50 liter (groen) 
10 zakken per rol 
20 rollen per doos 

5425035710208 5425035710222 

 
Er wordt een distributievergoeding toegekend van 5% per afvalzak (te berekenen op de 
verkoopprijs), ongeacht het aangekochte aantal, de inhoud of de soort. 
 

3.3 Verkoopprijzen afvalzakken 

U mag de afvalzakken per stuk verkopen of per rol, evenwel zonder af te wijken van de 
vaste verkoopprijzen. Het niet naleven van de richtlijn kan leiden tot sanctionering, 
schorsing of intrekking van uw erkenning zoals vermeld in de politiecodex. 
 

Type afvalzak Verkoopsprijs per stuk Verkoopsprijs per rol 

Restafval 

Restafval 30 liter (wit - 
huishoudelijk afval) 

0,41 EUR 4,10 EUR 

Restafval 60 liter (wit - 
huishoudelijk afval- 

0,83 EUR 8,30 EUR 

Restafval 60 liter (geel - 
bedrijfsafval) 

1,10 EUR 11,00 EUR 

PMD 

PMD 30 liter (blauw) 0,125 EUR 2,50 EUR 

PMD 60 liter (blauw) 0,25 EUR 5,00 EUR 

GFT 

GFT 15 liter (groen) 0,20 EUR 2,00 EUR 

GFT 50 liter (groen) 0,40 EUR 4,00 EUR 

 

https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5051f39d8a6ec798b47be/politiecodex
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3.4 Facturatie 

Bij afhaling ontvangt u een leveringsbon samen met uw bestelling. Bij levering op locatie 
tekent u af voor ontvangst. 
De dienst financiën van stad Antwerpen stuurt u een factuur met een betalingsverzoek, 
gebaseerd op de afgehaalde goederen. Op deze factuur is uw distributievergoeding 
verwerkt. De factuur geldt als rechtsgeldig document voor uw boekhouding. 
 
 

4 Contact 
Bedrijvenloket 

Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen 
Tel. 03 338 66 88 
bedrijvenloket@antwerpen.be  
www.ondernemeninantwerpen.be  
 
Openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de 
uitgever. 
Deze brochure, met inbegrip van eventuele bijlagen, is een officieel document van de stad Antwerpen. De stad 
Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of 
onnauwkeurigheden in deze brochure, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden 
door het gebruik van in deze handleiding voorkomende incorrecte informatie. 

mailto:bedrijvenloket@stad.antwerpen.be
http://www.ondernemeninantwerpen.be/

