Algemene voorwaarden voor deelname aan de schoonmaakregeling
Binnenstad Dordrecht
1. De deelnemer (eigenaar of huurder, met toestemming van de eigenaar) verleent met het
invullen dan het formulier toestemming aan een door, of namens de gemeente in te schakelen
reinigingsbedrijf om gedurende de periode van deelname (minimaal 3 kalenderjaren) zijn pand of
object te ontdoen van graffiti, aanplakbiljetten en stickers, hierna te noemen ‘vervuiling’.
2. De deelnemer machtigt de gemeente om namens hem aangifte van iedere vervuiling aan zijn
pand te doen, waarna de gemeente per melding van een ‘vervuiling’ aangifte zal doen.
3. De deelnemer machtigt de gemeente Dordrecht om namens hem schade door de vernieling te
verhalen op de dader(s) die door de politie zijn opgespoord en door Justitie worden vervolgd,
waarna de gemeente zorgt voor voeging in de strafzaak om schade te kunnen verhalen op de
dader(s). Indien dit leidt tot een vergoeding van de schade door de dader(s) stemt de eigenaar
ermee in dat deze vergoeding ter dekking van de door de gemeente gemaakte kosten, aan de
gemeente toekomt.
4. De eigenaar dient zo spoedig mogelijk na het signaleren van een vervuiling op het pand melding
te maken bij de Wijklijn. Dat kan via:
•
de wijklijnapplicatie via de gratis ‘Gemeente Dordrecht’ app.
•
www.dordrecht.nl
•
de telefoon via telefoonnummer 14 078
5. De gemeente zorgt voor een zo spoedig mogelijke verwijdering van de vervuiling van het
deelnemende pand of object: afhankelijk van het weer binnen 5 werkdagen na een melding door
de eigenaar of een derde (zon- en feestdagen en calamiteiten uitgezonderd).
6. Door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de eigenaar vanaf het
lopende kalenderjaar deel te nemen aan de schoonmaakregeling. Voor aanvragen in de periode 1
januari t/m 30 juni wordt de volledige eigen bijdrage van € 50,- berekend. Voor aanvragen in de
periode 1 juli t/m 31 december wordt een eigen bijdrage van € 25,- berekend voor het
desbetreffende kalenderjaar. Het jaar daarop wordt vervolgens weer de volledige eigen bijdrage in
rekening gebracht.
7. Opzegging van de schoonmaakregeling moet schriftelijk aan de gemeente vóór 15 november
van het lopende kalenderjaar. Dit doet u via het secretariaat sector Stadsbeheer: antwoordnummer
50, 3300 VB Dordrecht.
8. Bij tussentijdse beëindiging van de deelname door bijvoorbeeld een verhuizing, zal de voor dat
jaar reeds betaalde bijdrage niet worden teruggegeven. Het pand of object kan gedurende het
kalenderjaar blijven deelnemen aan de regeling, mits de nieuwe eigenaar hier uiteraard mee
instemt.
9. Wijzigingen in gegevens, die in het belang zijn van deze schoonmaakregeling, kunt u doorgeven
aan het secretariaat sector Stadsbeheer via telefoonnummer 078 770 46 07.
10. Voor de jaarlijkse eigen bijdrage stuurt de gemeente een acceptgiro.
11. Teruggave van de eigen bijdrage is niet mogelijk. Ook niet bij verhuizing.
12. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan de gemeente zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling nodig is, het contact per direct opzeggen. Indien uw pand op dat moment wel
schoongemaakt is, zal de gemeente deze kosten op u verhalen.
13. Als de eigenaar het pand / object niet zelf in gebruik heeft, zorgt hij voor het informeren van
de gebruiker over de deelname aan de schoonmaakregeling.
14. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de door het
reinigingsbedrijf uitgevoerde werkzaamheden. Bijvoorbeeld het ontstaan van kleurverschil van de
ondergrond als gevolg van het plaatselijk verwijderen van de vervuiling.
15. Als deze graffitiregeling niet op uw pand / object van toepassing blijkt te zijn vanwege een
monumentale status of anderszins, zal een specialist van het schoonmaakbedrijf u daarvan op de
hoogte stellen.

