Acceptatie-voorwaarden
Verkorte versie
Algemeen
• Afvalstoffen worden bij het lossen in principe altijd visueel gecontroleerd door onze medewerkers.

Indien daartoe aanleiding is kan worden gekozen voor het bemonsteren van een steekproef.

• Aangeboden afvalstoffen dienen altijd te worden gewogen.
• Tarieven voor het aanbieden van afvalstoffen zijn gepubliceerd op de website, bij de weegbrug en in

een folder die bij ons bedrijf kan worden opgevraagd.

• De volgende categorieën afvalstoffen mogen worden geaccepteerd:

- huishoudelijk afval;
- grof huishoudelijk afval;
- bedrijfsafval:
- bouw- en sloopafval:
- industrieel afval;
- gft-afval;
- overig groen-afval;
- asbest
- dakleer

• Een aantal stoffen zullen niet worden geaccepteerd, o.a. giftige stoffen, stoffen die schadelijk zijn voor

de gezondheid van mens, dier en gewas, stoffen die ontbrandbaar of ontplofbaar zijn, stoffen die
schade kunnen opleveren aan bodem, oppervlaktewater of grondwater, dierlijk afval, autowrakken en
verder alle stoffen die vallen binnen de werking van het Besluit Stortplaatsen en Stortverboden
Afvalstoffen (BSSA).

• Verwerking vindt plaats conform de tijdens de acceptatie gemaakte keuzes, tenzij bij controle blijkt dat

daarvan zal moeten worden afgeweken in verband met vervuiling van het afval door vermenging van
verschillende afvalstromen. Een gekozen afwijkende verwerkingsmethode zal ten eveneens moeten
voldoen aan het acceptatiereglement. De ontdoener zal hiervan in kennis worden gesteld.

• De ontdoener cq. transporteur is hoofdelijk aansprakelijk voor veroorzaakte schade aan derden,

personeel en eigendommen van het afvalstoffenbedrijf, van be- en verwerkers of aan overige op het
terrein in gebruik zijnde zaken.

• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de locatiebeheerder en zorgt voor een

correcte afhandeling.

• Een ieder die in strijd handelt met de regels in het acceptatiereglement en/of het terreinreglement kan

de toegang tot de bedrijfslocatie worden ontzegd voor (on)bepaalde tijd.

Bedrijven
• Voordat afval kan worden aangeboden moet een afvalstroomnummer worden aangevraagd. Pas na
•
•
•
•

de administratieve verwerking van de aanvraag kan voor het eerst afval worden aangeboden.
Bij het aanbieden van hoeveelheden afval groter dan 500 kg. moet een volledig ingevuld
begeleidingsformulier worden afgegeven bij de weegbrug.
Voor bedrijfsmatig aangeboden afval wordt altijd het volledige tarief in rekening gebracht.
Bedrijven krijgen maandelijks een factuur voor het aangeboden afval toegezonden.
Alle regels met betrekking tot het aanbieden van bedrijfsafval zijn opgenomen in een separate folder,
die verkrijgbaar is bij de weegbrug van ons bedrijf. De informatie is ook te vinden op de website.

Particulieren
• Particulieren hebben uitsluitend toegang tot de milieustraat de groencompostering en het
compostdepot.
• Wanneer particulier afval wordt aangeboden geldt voor een groot aantal afvalstromen een
gereduceerd tarief.
• Particulieren kunnen uitsluitend per pin of contant betalen bij de weegbrug. Slechts in
uitzonderingsgevallen kan een machtiging tot eenmalige incasso worden ingevuld of kan een factuur
worden toegezonden.

Informatie
Meer informatie is verkrijgbaar bij onze medewerkers, op onze website en via de locatiebeheerder

ons volledige acceptatiereglement ligt ter inzage
bij de weegbrug
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