Acceptatievoorwaarden

van Weverwijk b.v.
Diefdijk 30
4145 MJ Schoonrewoerd

T: 0345-641266
F: 0345-642440
E: info@weverwijk.nl

Acceptatievoorwaarden
Voorwoord
Voor u liggen de vernieuwde acceptatie voorwaarden van van Weverwijk b.v. Deze voorwaarden
geven inzicht in de verwerkingsmogelijkheden en procedures voor het overslaan en bewerken van
afvalstoffen.

Met vriendelijke groet,
P.G. van Weverwijk,
(directeur)
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1. Algemene informatie van Weverwijk b.v.
Algemeen
van Weverwijk b.v. is een bedrijf dat zich sedert de jaren 70 bezighoudt met de verwerking van met
name bouw- en sloopafval. Door het rijksbeleid in het kader van het scheiden van afvalstoffen (de
ladder van Lansink) zijn door de jaren heen meerdere afvalstromen ontstaan.
Bedrijfsvoering
van Weverwijk b.v. besteedt in haar hele bedrijfsvoering aandacht aan kwaliteit, arbo en milieu.
Hiermee wil zij continu:
 haar diensten optimaliseren, de klanttevredenheid hoog houden, de interne procesvoering
optimaliseren en de naleving van wet- en regelgeving waarborgen;
 de veiligheid van werknemers, klanten en derden waarborgen;
 de milieugevolgen van de activiteiten van van Weverwijk afvalverwerking b.v. minimaliseren.
Certificering
ISO 9001
Het ISO-certificaat heeft als toepassingsgebied:
 Transport van afvalstoffen;
 Opslaan, overslaan en sorteren van afvalstoffen;
 Bulktransport van gesorteerd afval;
 Transport van beenderen.
ISO 14001
Het ISO-certificaat heeft als toepassingsgebied:
 Transport van afvalstoffen;
 Opslaan, overslaan en sorteren van afvalstoffen;
 Bulktransport van gesorteerd afval;
 Transport van beenderen.
VCA*
Het VCA-certificaat heeft als toepassingsgebied:
Inzameling, transport, op- en overslag van huishoudelijk-, bedrijfs-, bouw-, sloop- en gevaarlijk afval
en vertrouwelijke informatiedragers.
Adresgegevens en openingstijden:
Adresgegevens:
Bezoek- en postadres:
Diefdijk 30
4145 MJ Schoonrewoerd

:

Openingstijden:
Ons bedrijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur. Op zaterdag is ons
bedrijf voor particulieren geopend van 8.00 tot 12.00 uur.
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2. Definities
Aanbieder
Degene die afvalstoffen ter overslag en bewerking aanbiedt, dan wel degene namens wie afvalstoffen
ter overslag en bewerking worden aangeboden.
Aanbieding
Het feitelijk aanbieden van afvalstoffen aan de inrichting
Acceptatie
Het, na het doorlopen van de acceptatieprocedure, in eigendom overnemen van een vracht
afvalstoffen voor overslag en bewerking op de inrichting. De laatste controle in deze procedure is
tijdens of na het lossen. Als de vracht daar goed bevonden is, is de vracht geaccepteerd.
Acceptant
De medewerker die verantwoordelijk is voor de formulering en uitvoering van het beleid met
betrekking tot de acceptatie en be-/verwerking van afvalstoffen.
Acceptatieprocedure
De door van Weverwijk b.v. vastgestelde procedure die de aanbieder dient te doorlopen om
afvalstoffen te laten overslaan en bewerken (zie algemene procedure aanmelden en leveren
afvalstoffen).
Afvalstof
Alle stoffen, preparaten of producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij
richtlijn nr. 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende
afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
(Afvalstoffen)inrichting
De fysieke locatie waar vergunninghouder de aan haar aangeboden afvalstoffen, conform de aan haar
verstrekte vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, accepteert, verwerkt dan wel verwijdert, in casu
de afvalstoffeninrichting van Weverwijk b.v. Diefdijk 30 te Schoonrewoerd.
Afvalstroomnummer
Uniek nummer, toe te kennen aan de afvalstroom door van Weverwijk b.v., waarin de relatie wordt
vastgelegd tussen de soort afval, de herkomst van het afval, de be- of verwerkingsmethode en de beof verwerker.
Begeleidingsbrief
Door de overheid goedgekeurd en landelijk gebruikt document, welk volledig ingevuld aanwezig dient
te zijn bij elk transport van afvalstoffen.
Beheerder
Degene die het feitelijk beheer voert over de afvalstoffeninrichting of de door deze aangewezen
vertegenwoordiger(s).
Bewerking
Het veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door fysische behandeling voor nuttige
toepassing of verwijdering.
Debiteur
Degene die betaling verschuldigd is aan P.G. van Weverwijk b.v. voor door laatstgenoemde geleverde
diensten en derhalve in het debiteurenbestand van P.G. van Weverwijk b.v. is opgenomen.
Eural
Regeling Europese afvalstoffenlijst (Staatscourant 2002/62).
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Feitelijke acceptatie
Acceptatie van de vracht door de medewerker Weegbrug op de locatie, na controle van de vracht.
Gevaarlijke afvalstoffen
Afvalstoffen die op grond van de Eural gelden als gevaarlijke afvalstoffen.
Medewerker Weegbrug
Een door de directie van van Weverwijk b.v. aangestelde functionaris die de aangeboden afvalstoffen
visueel beoordeelt op overeenstemming op het begeleidingsformulier en vervolgens controleert of de
aangeboden afvalstoffen, met vaststelling van gewicht en categorie, accepteert dan wel weigert. Een
en ander in overeenstemming met de definities van te accepteren afvalstoffen.
Partij
Administratief en, indien van toepassing, fysiek afgebakende hoeveelheid afval- of bouwstoffen.
Transporteur
Degene die de afvalstoffen feitelijk aanvoert of afvoert. De transporteur kan in sommige gevallen ook
de aanbieder zijn.
Vergunninghouder
Houder van een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.
Verwerken
Handelingen die leiden tot het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen.
VIHB-lijst
Lijst van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) waarin vervoerders,
inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen opgenomen zijn.
Vooraanmelding
Het door de aanbieder aan van Weverwijk b.v. kennis geven van een voorgenomen aanbieding van
afvalstoffen.
Vracht
Afvalstroom, of gedeelte hiervan, die in een vervoermiddel ter overslag en bewerking wordt
aangeboden.
Weigeren
Het niet-accepteren van (delen van) vrachten die niet volgens gemaakte afspraken zijn aangeboden.
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3. Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op het aanbieden of leveren van afvalstoffen aan van Weverwijk b.v.
Het door aanbieder afwijken van dit reglement is slechts toegestaan voor zover dit door van Weverwijk
b.v. expliciet schriftelijk is vastgelegd in een overeenkomst en slechts geldig voor de duur van
betreffende voornoemde overeenkomst en/of voor de hoeveelheid vastgelegd in voornoemde
overeenkomst.
Voorwaarden van de aanbieder dan wel transporteur, onder welke benaming dan ook, zijn niet van
toepassing tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Door het aanbieden van afvalstoffen aan van Weverwijk b.v., verklaart de aanbieder in te stemmen
met het in dit reglement bepaalde.
De aanbieder, dan wel transporteur, verplicht zich de voorwaarden en procedures genoemd in dit
reglement, voor zover specifieke voorwaarden en procedures als vastgesteld in een tussen aanbieder
en van Weverwijk b.v. gesloten overeenkomst hier niet van afwijken, strikt na te leven.
Ingeval de aanbieder niet tevens de transporteur is, verplicht de aanbieder zich de transporteur op de
hoogte te stellen van de inhoud van overeenkomsten gesloten tussen aanbieder en van Weverwijk
b.v. met betrekking tot de levering van afvalstoffen.

4. Aanbieding
Voordat afvalstoffen ter acceptatie kunnen worden aangeboden, dient de aanbieder per soort afvalstof
een vooraanmelding te doen bij van Weverwijk b.v. De vooraanmelding vindt plaats door bij van
Weverwijk b.v. een afvalstroomnummer aan te vragen middels het overleggen door de aanbieder van
een door de acceptant te bepalen hoeveelheid gegevens.
Indien van Weverwijk b.v. de afvalstof ingevolge de voor haar vigerende vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer kan accepteren krijgt de aanbieder per afvalstof een afvalstroomnummer toegewezen.
De toegewezen afvalstroomnummer(s) dienen te worden vermeld op de begeleidingsbrief die bij de
betreffende vrachten wordt gevoegd. Op verzoek voorziet van Weverwijk b.v. de aanbieder van
voorgedrukte begeleidingsbrieven.
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5. Acceptatie
Van Weverwijk b.v. accepteert enkel afvalstoffen waarvoor een geldig afvalstroomnummer is
afgegeven. Van Weverwijk b.v. accepteert ondermeer geen afvalstoffen die genoemd zijn in de lijst
van verboden afvalstoffen in bijlagen.
van Weverwijk b.v. kan elke partij afvalstoffen weigeren:
a.
die niet of niet geheel overeenkomt met de soort waarvoor van Weverwijk b.v. een
afvalstroomnummer heeft afgegeven;
b.
waarvan de samenstelling onbekend is;
c.
die schade kan toebrengen aan personen en/of installaties op de inrichting.
Aanbieder is verplicht alle aangeboden vrachten vergezeld te doen gaan van de ingevolge wet- en
regelgeving vereiste formulieren en de daarop te vervatten gegevens volledig en naar waarheid in te
vullen.
Aanbieder verplicht zich, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, afvalstoffen zodanig aan te
bieden dat deze steekvast en lekvrij zijn en geen stof- en/of stankoverlast kunnen veroorzaken bij de
aanvoer. Kosten welke door van Weverwijk b.v. worden gemaakt om de, zoals in de vorige volzin
gedefinieerde, verkeerd aangevoerde afvalstoffen te verwijderen, zullen worden verhaald op de
aanbieder.
Indien de aanbieder namens een ander bedrijf afvalstoffen aanbiedt, dient de aanbieder op de VIHBlijst vermeld te staan. Indien de aanbieder voor de aanvoer van afvalstoffen gebruik maakt van een
transporteur, dient de transporteur op de VIHB-lijst vermeld te staan.
De afvalstoffen die bestaan uit emballage mogen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, niet
gesloten zijn en dienen schud- en schraapleeg te zijn.
Indien een vracht niet voldoet aan bovengestelde, zal de vracht geweigerd worden in welk geval door
van Weverwijk b.v. contact zal worden opgenomen met de aanbieder. Bij twijfel over de samenstelling
kan ervoor worden gekozen om een monstername en analyse door een Ster-lab te laten uitvoeren. In
overleg met de aanbieder wordt bepaald wie de kosten van deze analyse op zich neemt. Afhankelijk
van deze analyseresultaten wordt er besloten over te gaan tot acceptatie of weigering van de
aangeboden afvalstoffen. Geweigerde vrachten worden geregistreerd op het formulier “Register van
geweigerde vrachten”. Dit formulier wordt per kwartaal aan de Provincie Zuid Holland kenbaar
gemaakt.
De aangeleverde afvalstoffen worden geacht door van Weverwijk b.v. te zijn geaccepteerd op het
moment van aftekenen van de vrachtbrief door de medewerker Weegbrug nadat de Voorman sorteren
de afvalstoffen heeft gecontroleerd op afwijkingen ten aanzien van deze Acceptatievoorwaarden.
Vrachten met (verontreinigde) grond worden pas geacht door van Weverwijk b.v. te zijn geaccepteerd
na beoordeling van de noodzakelijke analyseresultaten en toetsing aan de geldende eisen en
voorwaarden.
van Weverwijk b.v. bepaalt op voor aanbieder bindende wijze de hoeveelheid van aangeboden
afvalstoffen met behulp van de aanwezige geijkte weegbrug(gen).
Van Weverwijk b.v. behoudt zich het recht voor te allen tijde de aangeleverde afvalstoffen te
controleren en/of monsters te nemen en deze te (doen) onderzoeken of te (doen) analyseren op
kosten van de aanbieder. Het staat aanbieder vrij bij deze controles, al dan niet vertegenwoordigd,
aanwezig te zijn en/of controlemonsters/analyses te laten verrichten. Bij afwezigheid van de aanbieder
bij controles dan wel bij het achterwege blijven van contramonsters en –analyses, zijn de bevindingen
van van Weverwijk b.v. bindend. Ingeval de afvalstoffen achteraf niet voldoen aan de geldende eisen
en voorwaarden, wordt van Weverwijk b.v. geacht deze stoffen nooit geaccepteerd te hebben.
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6. Vergoeding en betaling
Voor het aanbieden van afvalstoffen is een vergoeding verschuldigd, welke door van Weverwijk b.v.
jaarlijks voor iedere categorie afzonderlijk wordt vastgesteld.
Het tarief kan door van Weverwijk b.v. tussentijds worden aangepast indien de kostprijs van de be- of
verwerking, overslag en/of door of namens van Weverwijk b.v. verricht vervoer als gevolg van
gewijzigde wetgeving of andere buiten de invloedssfeer van van Weverwijk b.v. liggende oorzaken
wijzigt.
Het tarief gehanteerd voor een specifieke afvalstof wordt bepaalde door de categorie waartoe de
afvalstof behoort en eventuele tariefafspraken die met van Weverwijk b.v. zijn gemaakt met de
aanbieder.
Als grondslag voor de te betalen vergoeding geldt het nettogewicht van de lading, zijnde het verschil
tussen het totaalgewicht van het geladen voertuig en het eigen gewicht van het voertuig, zoals
aangegeven op de weegbonnen van de op de op de inrichting aanwezige geijkte weegbrug(gen).
De te betalen vergoeding wordt aan de debiteur wekelijks achteraf gefactureerd. Indien er met
betreffende debiteur is overeengekomen dat contant betaald dient te worden, dient deze betaling na
de uitweging bij het weegkantoor à contant gedaan te worden.

7. Nadere regels
De aanbieder stelt zichzelf op de hoogte, dan wel draagt er zorg voor dat zijn personeel of door hem
ingeschakelde derden op de hoogte zijn, van het bepaalde in dit reglement
Wijzigingen in de inhoud van dit reglement worden tijdig aan de aanbieder meegedeeld. Indien de
wijzigingen tot gevolg hebben dat de aanbieder in redelijkheid niet meer geheel of gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen kan voldoen, dient de aanbieder dit terstond aan van Weverwijk b.v. mede te delen ten
einde in goed overleg te komen tot een mogelijke oplossing.
van Weverwijk b.v. en aanbieder stellen elkaar over en weer in kennis van stagnaties en afwijkingen
die dreigen te ontstaan in de normale gebruikelijke aanvoer en acceptatie van afvalstoffen.
Op het betreden van de inrichting is het Bedrijfsreglement van van Weverwijk b.v. (Diefdijk 30) van
toepassing.
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8. Aansprakelijkheid
Aanbieder alsmede transporteur zijn jegens van Weverwijk b.v. aansprakelijk voor de schade
veroorzaakt door hem, zijn personeel, de in opdracht van of namens hem op de inrichting aanwezige
personen, zijn materieel of het in zijn opdracht van hem op de inrichting aanwezige materieel, dan wel
de door of namens hem aangevoerde afvalstoffen, aan personeel van van Weverwijk b.v. of overige
personen aanwezig op de inrichting en dier eigendommen, eigendommen van van Weverwijk b.v.,
zulks onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge wettelijke bepalingen.
De aanbieder is aansprakelijk voor de kosten van het verwijderen en/of het teniet doen van de
afvalstoffen die naar het oordeel van van Weverwijk b.v. dan wel landelijke of provinciale overheden
schade aan het milieu tot gevolg hebben dan wel hebben gehad. Dit geldt tevens indien de
afvalstoffen schade aan het milieu zouden kunnen hebben veroorzaakt wanneer deze niet verwijderd
en/of teniet zouden zijn gedaan.
De aansprakelijkheid van van Weverwijk b.v. jegens de aanbieder en de transporteur blijft beperkt tot
die gevallen waarin van Weverwijk b.v. strikt wettelijk schadevergoedingsplichtig is.

9. Slotbepalingen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur van van Weverwijk b.v.
Dit reglement treedt in werking op 21 november 2016.
Dit reglement kan worden aangehaald als "Acceptatie voorwaarden van Weverwijk b.v."
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Bijlagen
Behorende bij het Acceptatievoorwaarden van Weverwijk b.v.
Aanvullende acceptatievoorwaarden
Aanvullende acceptatievoorwaarden algemeen
Aanvullende acceptatievoorwaarden brandbaar afval
Aanvullende acceptatievoorwaarden asbest(houdend) afval
Aanvullende acceptatievoorwaarden Tuinafval
Aanvullende acceptatievoorwaarden bouw-en sloopafval
Aanvullende acceptatievoorwaarden Recyclinghout
Aanvullende acceptatievoorwaarden overige afvalstromen
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Aanvullende acceptatievoorwaarden algemeen
Voorliggende Aanvullende acceptatievoorwaarden gelden voor specifieke afvalstoffen, dan wel voor
specifieke onderdelen binnen de inrichting van van Weverwijk b.v.
Niet geaccepteerde afvalstoffen
Bij van Weverwijk b.v. worden afvalstoffen welke niet vergund zijn ingevolge de aan haar verleende
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, niet geaccepteerd. Het betreft hier de navolgende
afvalstoffen:
 specifiek ziekenhuisafval
 gevaarlijk afval (tenzij vergund)
 explosieve stoffen
 kadavers, gedeelten van kadavers en slachtafval
 ioneserende stralen uitzendende stoffen tenzij vrijgesteld in verband met te geringe straling
 autowrakken
Niet-reguliere afvalstoffen
De aanbieder dient de voorgenomen afgifte van de navolgende niet-reguliere afvalstoffen uiterlijk twee
werkdagen van tevoren telefonisch te melden aan de acceptant op telefoonnummer (0345) 641266.
De acceptant beslist alsdan of de aangeboden afvalstof kan worden verwerkt en indien dit mogelijk is,
op welke wijze:
 slib
 niet-reinigbare grond
 vormzand
 afval ter vernietiging
 afgewerkte filtercompost
 straalgrit
 classificeer- en buikdenningsafval
 filtergrind
 ernstig geuremitterende vrachten
 bigbags
 partijen garens, folies en overige moeilijk hanteerbare stoffen
 thyleen- of kunstofslangen en – leidingen
 stuifgevoelige vrachten
 niet-steekvaste afvalstoffen
 niet-specifiek ziekenhuisafval
 volumineuze afvalstoffen
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Pagina 12 van 19

Acceptatievoorwaarden

Aanvullende acceptatievoorwaarden brandbaar afval
Brandbaar afval wordt niet geaccepteerd indien:
 zich in het aangeboden afval voorwerpen of materialen bevinden die in enige richting groter zijn
dan 150 cm;
 zich in het aangeboden afval voorwerpen of materialen bevinden die een inhoud hebben van meer
dan 0,5 m³;
 zich in het afval voorwerpen of materialen bevinden die zwaarder zijn dan 100 kg;
 de partij uit materiaal of afval bestaat dat tijdens het lossen en/of de verwerking hiervan leidt tot
stofvorming;
o het aangeboden afval bestaat uit shreddermateriaal uit shredderinstallaties in de autoindustrie;
o het aangeboden afval gloeiende, brandende of smeulende delen bevat;
o het aangeboden afval licht ontvlambare materialen bevat;
o zich in het aangeboden afval staven bevinden van metaal;
o het aangeboden afval drukhouders bevat;
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Aanvullende acceptatievoorwaarden asbest(houdend)afval
Asbesthoudend afval
- hechtgebonden asbest: asbesthoudend materiaal waaruit de asbestvezels
niet gemakkelijk vrijkomen:
1. Asbestcement in golf- en vezelplaten, leien, leidingen en kanalen, wandelementen
en bekleding van spouwen en gevels, kozijnen, plantenbakken;
2. Asbestvulmiddel in bitumineuze dakbedekking, coatings, lijmen;
3. Asbestwapening en kunststoffen;
4. Asbest isolatiestenen in verbrandingsketels;
- losgebonden asbest: asbesthoudend materiaal waaruit de asbestvezels
gemakkelijk vrijkomen. Het gaat hierbij om:
5. Asbestisolatie in en om procesinstallaties, fornuizen, leidingen, ketels;
6. Asbestvilt en asbestpapier onder vinyl-vloerbedekking en als pakking
in oude elektrische apparaten;
7. Brandwerende asbestvezels in kleding, gordijnen en elektrische kabels;
8. Asbest en asbestkoord in pakkingen, doorvoeren en overgangen van
leidingen, rookgasafvoeren op schoorstenen, pijpisolatie en kozijnen;
9. Spuitasbest als brandwerende laag rondom dragende staalconstructies
en in plafonds en brandwerende deuren.
Asbesthoudend afval
van Weverwijk b.v. beschikt over een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer op grond van welke
het accepteren en tijdelijk opslaan van asbesthoudende afvalstoffen is toegestaan.
Asbesthoudend en/of asbestgelijkend (asbestvrij) materiaal mag nooit worden samengevoegd met
ander bouw en sloopaval, bedrijfsafval, puin, hout enz.
Aanvoer en verpakking van asbesthoudend materiaal
Asbest en/of asbesthoudende afvalstoffen dienen luchtdicht verpakt te worden in bigbags met asbestlogo ten behoeve van asbesthoudend afval. Asbestgelijkend materiaal (zoals asbestvrije golfplaten)
dient verpakt te worden als asbesthoudend materiaal.
Asbest of asbesthoudende afvalstoffen kunnen worden aangeleverd in dubbelwandige bigbags
geschikt voor verpakking van asbest. Betreffende bigbags mogen niet boven draagvermogen belast
worden. Dubbelwandige bigbags dienen te zijn voorzien van een asbestlogo.
Betreffende bigbags hebben wij altijd op voorraad en kunnen direct geleverd/ afgehaald
worden.
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Aanvullende acceptatievoorwaarden tuinafval
Tuinafval wordt door van Weverwijk b.v. geaccepteerd. Het afval dient van een zodanige kwaliteit te
zijn, dat compostering oppertuun is.
Partijen tuinafval kunnen door de aanbieder op een door een medewerker van van Weverwijk b.v.
aangewezen plek worden gedeponeerd.
Afval dat ontstaat bij het rooien, dunnen, inboeten, knippen, knotten van bomen, bermen, struiken en
andere beplanting. Struiken, takken, bomen en stobben.
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Aanvullende acceptatievoorwaarden bouw- en sloopafval
Bouw- en sloopafval
Van Weverwijk b.v. accepteert bouw- en sloopafval dat voldoet aan;
Ongesorteerd afval dat vrijkomt bij het bouwen, slopen, renoveren verbouwen en slopen
van gebouwen en andere bouwwerken zoals kunstwerken en wegen, en voor het merendeel bestaat uit:
 Mengsels van hout,
 Kunststof,
 Metaal,
 Papier/karton,
 Isolatiemateriaal,
 Glas,
 Rubber
 Puin.
In welke categorie afvalstof het aangeboden materiaal wordt ingedeeld, beoordeelt de medewerker
van de Weegbrug.
Geen bouw- en sloopafval
Onder bouw- en sloopafval wordt niet geschaard:
 Dakbedekking,
 Dakgrindof, die teerhoudend materiaal bevatten.
 Materiaal dat vrijkomt bij het slopen en/of afbreken van andere objecten zoals bijvoorbeeld auto’s,
schepen, etc.;
 Resten uit breek- en zeefinstallaties voor bouw- en sloopafval;
 ‘Roerende goederen’ (zoals huishoudelijk en grof afval) die in het te slopen of te renoveren
gebouw zijn achtergelaten;
 Verontreinigd bouw- en sloopafval
Verontreinigd bouw- en sloopafval
Onder deze stroom wordt onder andere verstaan:

Asbest(houdend) afval;

Verontreinigde grond;

Lood of loodhoudend materiaal;

Gevaarlijke afvalstoffen;

Roet

Minerale olie;

Teerhoudend asfalt;

Teerhoudende dakbedekking (mastiek);

Door brand aangetast bouw- en sloopafval;

Stoffen die vallen onder de regels van de Destructiewet;

Stoffen die vallen onder de regels van de Kernenergiewet;

Huis-, straat- en kolkvuil en plantsoenafval;

Organische en andere stankverspreidende stoffen;

Op asbest gelijkend materiaal;
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Inname schoon puin
Op de inrichting wordt enkel schoon puin geaccepteerd. Dit kan bestaan uit:
 Betonpuin,
 Metselwerkpuin,
 Tegels,
 Klinkers,
 Dakpannen,
 Keramiek;
 Natuursteen,
 Siersteen en steenachtig materiaal;
Schoon puin mag niet meer bevatten dan:
 Onder puin wordt niet verstaan:
 Zand,
 Poriso,
 Gibo,
 Bims,
 Gasbeton,
 Gips.
 Puin mag geen zand bevatten. Partijen met zand/grond in nader overleg.
 Gewapend beton mag voorts geen uitstekende bewapeningsdelen bevatten. Zogenaamd ‘klitten’
worden niet geaccepteerd
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Aanvullende acceptatievoorwaarden recyclinghout
Binnen de inrichting worden drie kwaliteiten recyclinghout geaccepteerd, te weten: A-hout, B-hout en
C-hout. De medewerker Weegbrug bepaalt in welke kwaliteit de aangeboden partij ingedeeld wordt.
Hout A-kwaliteit
Massief hout: balken, vloerdelen, trapelementen, dakbeschot, tengels/regels etc.
Hout B-kwaliteit
Behandeld hout: geverfd, gelakt, verlijmd:
spaanplaat, multiplex, MDF, hout met maximaal 2 % resten plastic of metaal;
tropisch hardhout.
Hout C-kwaliteit
Hout dat verduurzaamd is zoals geïmpregneerd hout bv. (spoor)bielzen of palen.
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Aanvullende acceptatievoorwaarden overig afvalstromen
Van Weverwijk b.v. accepteert onderstaande overige afvalstromen die voldoen aan de genoemde
voorwaarden;
Papier/karton
Alle soorten zonder coating of laminaat (van plastic of aluminium)
Metaal
Ferrometalen: ijzer, staal en legeringen hiervan
Non-ferrometalen: koper, zink, aluminium, lood en chroom.
Glas vuil/schoon
Glas vuil: met resten stopverf, kit, hout e.d.
Glas schoon: schoon vlakglasafval en flessenglas.
Dakbedekking teerhoudend/bitumineus
Teerhoudende dakbedekking: teermastiek; zachte pek,meestal toegepast als
dakbedekking, in de regel gebaseerd op steenkoolteer; teervilt: baanvormige dakbedekking van ruwvilt of wolvilt gedrenkt in teermastiek.
Bitumineuze dakbedekking: toegepast als baan of alsstroken van bitumenvilt en
bitumenfolie.
Folie
Kunststof verpakkingsmaterialen.
Riet
Riet van daken
Schone grond
Grond niet verontreinigd met macro- en of micro-verontreiningingen.
Macro: kabels, zwaar puin, zwerfvuil enz.
Micro : PAK's, zware metalen, minerale oliën, cyanide en gehalogeneerde organische
verbindingen zoals PCB's, bestrijdingsmiddelen enz. Bij twijfel recent analyseonderzoek overleggen.
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