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Acceptatiereglement Afvalverwerking Vink b.v.
Openingstijden








Acceptatie van alle door Vink te verwerken of te storten afvalstoffen vindt plaats op maandag tot en met
vrijdag van 7.30 uur tot 16.30 uur.
De toegangspoort naar de weegbrug is geopend vanaf 07.00 uur om de verkeersstroom op de
afvalverwerking niet te hinderen.
Mocht u buiten de gestelde openingstijden afvalstoffen willen aanleveren, dan kan dat alleen na overleg
met de manager afvalverwerking of diens vervanger.
Wanneer 24 en 31 december op een werkdag vallen, worden op die dagen de sluitingstijden met 2 uur
vervroegd.
Wanneer 5 mei op een werkdag valt en wordt gekwalificeerd als nationale feestdag (5 mei 2015 en iedere
vijf jaar nadien) vindt op die dag geen acceptatie van afvalstoffen plaats, tenzij aanbieders tijdig en
schriftelijk zwaarwichtige redenen aangeven om toch op die dag te kunnen aanbieden. Indien de directie
van oordeel is dat er sprake is van zwaarwichtige redenen zal (beperkte) openstelling plaatsvinden.
De maximum snelheid op het terrein bedraagt 15 km per uur.

Acceptatie algemeen






Van wettelijke acceptatie door Afvalverwerking Vink b.v. hierna genoemd Vink is sprake indien de
aangeboden afvalstoffen zijn gelost op aanwijzing van een medewerker van Afvalverwerking Vink b.v.
1. Indien een aangeboden partij afvalstoffen na het lossen niet past binnen dit
acceptatiereglement, voert Afvalverwerking Vink b.v. deze partij afvalstoffen af naar een
daartoe erkende verwerker. Het afvoeren van deze partij is geheel voor rekening en risico
van de oorspronkelijke ontdoener.
2. Indien Afvalverwerking Vink b.v. twijfels heeft bij een geloste partij afvalstoffen, is
Afvalverwerking Vink b.v. gerechtigd controlemonsters te nemen om vast te stellen of dit
afval past binnen het acceptatiereglement. Wanneer blijkt dat de afvalstoffen dan wel
bepaalde componenten uit de vracht niet op de betreffende loslocatie geaccepteerd kunnen
worden, voert Afvalverwerking Vink b.v. deze afvalstoffen af naar een voor die afvalstoffen
erkende be- of eindverwerker. De oorspronkelijke ontdoener is wettelijk aansprakelijk voor
de kosten die Afvalverwerking Vink b.v. hiervoor maakt. Wanneer de afvalstof wel mag
worden geaccepteerd maar niet het juiste producten bevatten kan dit binnen de geldende
wet en regelgeving wel worden geaccepteerd echter zal dan het afvalstroomnummer naar
een geschikt afvalstroomnummer worden omgezet. Is dit niet het geval, dan voert
Afvalverwerking Vink b.v. deze partij afvalstoffen af naar een daartoe erkende verwerker.
Indien de partij wel geaccepteerd kan worden Het afvoeren van deze partij is geheel voor
rekening en risico van de oorspronkelijke ontdoener. Wanneer de ontdoener niet in het bezit
is van een geschikt afvalstroomnummer, wordt de partij op de weegbrug geweigerd.
Acceptatie vindt dan plaats nadat een geschikt afvalstroomnummer is aangevraagd en
aangemaakt.
3. Het accepteren van een vracht afvalstoffen houdt niet in dat de vervolgvrachten daarmee
zijn geaccepteerd.
Het voertuig met de afvalstoffen wordt gewogen op een van de weegbruggen voordat de afvalstoffen
eventueel op aanwijzing van medewerkers van Afvalverwerking Vink b.v. kunnen worden gelost.
De bepaling van de aard van de aangeboden afvalstoffen naar soort en de bestemming van deze
afvalstoffen vindt plaats door een medewerker van Afvalverwerking Vink b.v.
De vervoerder en/of zijn personeel (eventuele begeleiders) zijn gehouden de aanwijzingen van of
namens de directie strikt op te volgen op straffe van (onmiddellijke) verwijdering van het terrein. Op het
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terrein mogen geen handelingen worden verricht die gevaar, schade of (milieu) hinder veroorzaken of de
bedrijfsvoering belemmeren.
De vervoersmiddelen dienen aan de wettelijke eisen te voldoen en moeten voldoende verzekerd zijn.
Voor het betreden van en het rijden op het terrein door de vervoerder en/of zijn medewerkers, aanvaard
Afvalverwerking Vink b.v. geen enkele aansprakelijkheid.
Voor het aanbieden van een aantal soorten afvalstoffen gelden specifieke voorwaarden. Deze
voorwaarden zijn in aparte procedures vastgelegd en maken onderdeel uit van het acceptatiereglement.
Eventueel aanwezige afdekzeilen of netten van de voertuigen dienen overeenkomstig het terrein- en
veiligheidsreglement te worden verwijderd op de containerwisselplaats en de losplaats. Indien
medewerkers van Afvalverwerking Vink b.v. hierover andere aanwijzingen geven, prevaleren die
aanwijzingen boven dit reglement en dient men deze aanwijzingen op te volgen. Het afzeilen moet
zodanig worden uitgevoerd, dat geen hinder en/of gevaar ontstaat voor anderen. Wanneer tijdens het
afzeilen lading van het voertuig valt, dient de vervoerder dit direct op te ruimen.
De directie behoudt zich het recht voor om aangeboden afvalstoffen bij binnenkomst geheel of deels op
chemische samenstelling te laten controleren. De hiertoe door de directie aangewezen medewerkers
(acceptanten) zijn daartoe bevoegd monsters te nemen. Deze bemonstering zal op representatieve wijze
plaatsvinden overeenkomstig de voor die afvalstof respectievelijk voor die secundaire bouwstof op het
moment van monsterneming geldende en voor die stof relevante NEN-normering, richtlijn of circulaire.
Afvalverwerking Vink b.v. zal haar bevindingen inzake acceptatie van de aangeboden afvalstoffen, voor
zover deze duiden op een afwijking van dit acceptatiereglement, rapporteren aan de
ontdoener/aanbieder. Afvalverwerking Vink b.v. is wettelijk verplicht dergelijke afwijkingen tevens te
melden bij het bevoegd gezag.

Acceptatieprocedure













Voordat afvalstoffen voor de eerste keer worden aangeboden moet een acceptatieverzoek door of
namens de ontdoener worden ingediend. De daarvoor relevante informatie moet door de ontdoener
worden verstrekt. Aan de hand van deze informatie wordt door Afvalverwerking Vink b.v. een
afvalstroomnummer toegekend.
Afvalverwerking Vink b.v. meldt één keer per maand alle door haar ingenomen en/of afgegeven
afvalstoffen aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (als onderdeel van SenterNovem). De door de
ontdoener verstrekte informatie over de aangeboden afvalstoffen dient als basis voor deze
(ontvangst)melding.
Indien Afvalverwerking Vink b.v. daarom verzoekt dient de verstrekte informatie over de aangeboden
afvalstoffen vergezeld te worden door analyseresultaten van voorafgaande bemonstering dan wel van
een representatief monster van de afvalstoffen waarop de informatie betrekking heeft.
Aangeboden afvalstoffen worden alleen geaccepteerd indien ze zijn voorzien van een volledig en naar
waarheid ingevulde begeleidingsbrief.
De ontdoener dient op de begeleidingsbrief als omschrijving van de afvalstof de juiste EURAL-code (zie
website www.vink.nl naar de link www.vink.nl/afvalstoffen) en de daarmee corresponderende
omschrijving te vermelden.
Op verzoek van de ontdoener kan een begeleidingsbrief worden toegezonden. De hierop gevraagde
gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld en te worden ondertekend door de ontdoener of een
daartoe door de ontdoener bevoegd persoon.
Indien een aangeboden vracht afvalstoffen niet overeenkomt met de omschrijving op de
begeleidingsbrief of als afwijkende delen in de vracht worden aangetroffen, wordt deze vracht
geweigerd.
Indien er afval wordt aangeboden bij de weegbrug dient dit middels buizenpost aan de desbetreffende
medewerker op de weegbrug te worden gecommuniceerd. Hiervoor is een aparte werkinstructie
aanwezig.
Bij weigering op de weegbrug of bij directe weigering op de stortlocatie moet de ontdoener de vracht
retour nemen.
Indien de vracht wordt geweigerd nadat de ontdoener de inrichting heeft verlaten wordt contact
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opgenomen met de ontdoener. Hem wordt de mogelijkheid geboden, om het afval retour te halen. Indien
de ontdoener geen gebruik maakt van deze mogelijkheid brengt Afvalverwerking Vink b.v. het afval op
kosten van de ontdoener naar een passende verwerker.
Bij twijfel over de samenstelling van de aangeboden afvalstoffen heeft Afvalverwerking Vink b.v. het
recht om (controle)monsters te nemen. Indien uit deze monsters blijkt dat de aangeboden afvalstoffen
niet voldoen aan het acceptatiereglement, worden de kosten van de monstername doorberekend aan de
ontdoener.
Aangeboden partijen afvalstoffen die niet voldoen aan het acceptatiereglement en die daarom
onmiddellijk of bij nadere inspectie worden geweigerd, worden gemeld aan het Provinciaal Klachten- en
Informatiecentrum van de Provincie Gelderland.

Algemene bepalingen






De ontdoener/vervoerder van de aangeboden partij afvalstoffen is verplicht bij aankomst bij
Afvalverwerking Vink b.v. zich te houden aan dit reglement.
De ontdoener/vervoerder van de aangeboden partij afvalstoffen is verplicht bij aankomst bij
Afvalverwerking Vink b.v. zich te houden aan de aanwijzingen van het personeel van Afvalverwerking
b.v.
De maximale snelheid van voertuigen op het terrein bedraagt 15 kilometer per uur.
Voertuigen mogen alleen worden geparkeerd op de daartoe aangewezen plaatsen.
Voertuigen mogen alleen worden afgenet op de daartoe aangewezen plaatsen.

Toegestane afvalstoffen
De volgende afvalstoffen worden door Afvalverwerking Vink b.v. geaccepteerd:
 Huishoudelijk afval
 Grof huishoudelijk afval
 Groente-, fruit- en tuinafval
 Groenafval
 Bouw- en sloopafval
 Teervrij en teerhoudend asfalt
 Puin
 A, B & C-hout
 Reinigingsdienstenafval (marktafval, veegvuil, RKGV-slib, ingezameld huishoudelijk afval)
 Bedrijfsafval
 Schredder (alleen met de verklaring niet accepteren door Auto Recycling Nederland (ARN) te Tiel)
 ►Niet reinigbare grond (met verklaring van niet-reinigbaarheid van Rijkswaterstaat/Bodem+)
 Asbest en asbesthoudende afvalstoffen
 Gevaarlijk afval
 Secundaire grondstoffen
 Banden / Rubber
 Kunststoffen

Niet toegestane afvalstoffen
De volgende afvalstoffen kunnen door Afvalverwerking Vink b.v. niet worden geaccepteerd:
 stoffen welke naar het oordeel van de directie op zichzelf, tezamen, of in verbinding met andere stoffen:
o
giftig zijn;
o
in aanraking met water brandbare of giftige gassen ontwikkelen;
o
een hinderlijke geur veroorzaken;
o
schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier en gewas;
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o
zelf-ontbrandbaar en licht-ontvlambaar zijn;
o
ontplofbaar zijn;
o
schade kunnen opleveren aan de bodem, het oppervlaktewater of het grondwater;
o
milieu hygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken zijn.
stuivende of stofvormende afvalstoffen, tenzij deze afvalstoffen deugdelijk verpakt en (zo nodig)
bevochtigd worden aangeleverd;
afval in bulkvorm, dat tot stofvorming kan leiden en een droge stofgehalte van meer dan 75% heeft;
pathologisch afval;
kadavers of gedeelten daarvan, fecaliën, vlees- en /of visafval, slachtafvallen;
radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende stoffen;
gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, flessen, bussen, kisten en containers,
voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is en ander in verpakkingsmateriaal
verpakte stoffen;
autowrakken;
wit- en bruingoed;
vloeibare bitumineuze stoffen en aardolieproducten of stoffen daarvan;
specifiek ziekenhuisafval;
verder iedere stof, voor zover niet reeds genoemd, die valt onder de definitie gevaarlijke afvalstoffen
hoofdstuk 1, artikel 1.1, lid 1 van de Wet Milieubeheer, voor zover betreft afval van de C1-categorie of
van de C2-categorie, niet zijnde afval afkomstig uit afvalverbrandingsinstallaties.

Acceptatie te storten Afvalstoffen



Afvalstoffen die direct gestort moeten worden kunnen uitsluitend worden geaccepteerd indien voor deze
afvalstoffen geen stortverbod van kracht is op basis van het “Besluit stortplaatsen en stortverboden
afvalstoffen”.
Het accepteren van te storten afvalstoffen waarvoor een stortverbod van kracht is, is uitsluitend mogelijk
indien de Provincie Gelderland hiervoor een ontheffing van het stortverbod verleend op basis van het
“Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen”. Zie hiervoor de per afvalstof uitgewerkt bepalingen.

Acceptatie Huishoudelijke Afvalstoffen



►Huishoudelijke afvalstoffen worden uitsluitend geaccepteerd ten behoeve van op- en overslag.
Indien hiervoor ontheffing van de Provincie Gelderland wordt verkregen kunnen huishoudelijke
afvalstoffen ook worden geaccepteerd als stortmateriaal. Om hiervoor in aanmerking te komen dient
vooraf contact te worden opgenomen over de nadere acceptatievoorwaarden.

Acceptatie Puin






Puin mag niet chemisch verontreinigd zijn en geen schoorsteenpuin, teerhoudend asfalt, asbest,
bitumen, gips, gasbeton en piepschuim bevatten. Indien deze stoffen wel in de puin zitten wordt de puin
geaccepteerd als stortmateriaal.
Puin mag maximaal 45% kalkzandsteen bevatten.
Puin mag maximaal 5% zand (geen grond!) bevatten.
Puin mag maximaal 5% andere dan de hiervoor genoemde stoffen bevatten.
Schoon puin heeft als maximale afmetingen 0,4m x 0,7m x 0,7m.

Acceptatie Hout


Onder A-hout wordt hout verstaan dat niet is verontreinigd met andere afvalstoffen en geen verlijmd
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en/of bewerkt hout bevat zoals multiplex, spaanplaat of schilderwerk.
Onder B-hout wordt hout verstaan dat niet is verontreinigd met andere afvalstoffen en geen bielzen en/of
andere vormen van verduurzaamd hout bevat.
Onder C-hout worden bielzen en/of andere vormen van verduurzaamd hout verstaan.

Acceptatie Bouw- en Sloopafval






Bouw- en sloopafval dat ter sortering wordt aangeboden moet voor minimaal 60% uit herbruikbare
materialen bestaan. Beoordeling hiervan vindt plaats door onze afdeling acceptatie.
Bouw- en sloopafval dat voor op- en overslag wordt aangeboden moet voor minimaal 60% uit
herbruikbare materialen bestaan. Beoordeling hiervan vindt plaats door onze afdeling acceptatie.
Bouw- en sloopafval dat voor storten wordt aangeboden dient te voldoen aan de “Regeling nietherbruikbaar en niet verbrandbaar bouw- en sloopafval”.
►Acceptatie van secundaire bouwstoffen vindt plaats overeenkomstig de acceptatierichtlijnen uit de
daarvoor bestemde BRL. Hierbij vindt visuele controle plaats op de aangeboden partijen bouwstoffen.
Ter beperking van het risico op onverhoopte inname van teerhoudend asfalt(granulaat) als teervrij, dient
het aangeboden teervrij asfalt vooraf analytisch onderzocht te zijn op PAK’s. Verificatie van de
aangeboden niet-teerhoudend asfalt vindt in eerste lijn plaats door middel van een PAK-marker in
combinatie met een UV-lamp. Bij verkleuring wordt de ontdoener hiervan in kennis gesteld en wordt de
partij separaat gehouden. Bij eventuele twijfel wordt de partij bemonsterd overeenkomstig de NEN5860
en geanalyseerd op PAK’s. Indien uit de resultaten blijkt dat de partij (indicatief) alsnog kan worden
geclassificeerd als niet-teerhoudend asfalt wordt de partij geaccepteerd. Indien de partij teerhoudend
blijkt te zijn wordt de partij afgevoerd voor recycling als teerhoudend asfalt. Teerhoudend asfalt wordt
uitsluitend ingenomen voor opslag en wordt zonder bewerking afgevoerd naar een erkende verwerker.

Acceptatie Bedrijfsafval




Bedrijfsafval dat ter sortering wordt aangeboden moet voor minimaal 60% uit herbruikbare en/of
brandbare materialen bestaan. Beoordeling hiervan vindt plaats door onze afdeling acceptatie.
Bedrijfsafval dat voor op- en overslag wordt aangeboden moet voor minimaal 60% uit herbruikbare en/of
brandbare materialen bestaan. Beoordeling hiervan vindt plaats door onze afdeling acceptatie.
Bedrijfsafval kan uitsluitend voor storten worden aangeboden indien wij hiervoor over een ontheffing van
de Provincie Gelderland beschikken.

Acceptatie Volumineus afval


Afvalstoffen met een soortelijk gewicht < 150 kg/m3 worden beschouwd als volumineus afval.

Acceptatie Groenafval



Afval wordt alleen geaccepteerd als groenafval als het bestaat uit snoeihout en daarmee te vergelijken
materiaal.
Groenafval mag maximaal 5% andere stoffen bevatten.

Acceptatie verontreinigde grond
Verontreinigde grond valt onder het stortverbod en kan daarom niet geaccepteerd worden. Hierop is één
uitzondering:
 ►Verontreinigde grond wordt alleen geaccepteerd indien de aangeboden partij is voorzien van een
verklaring van Rijkswaterstaat/Bodem+ waaruit blijkt dat de aangeboden partij niet reinigbaar is.
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Acceptatie asbestvrije platen










Asbestvrije platen worden alleen geaccepteerd als blijkt uit beoordeling analyserapport, of kopie
aankoop bewijs dat de platen volledig asbestvrij zijn tevens dient op vermeld bewijsmateriaal de locatie
van herkomst vermeld te zijn.
Beoordeling dient vooraf door de manager afvalverwerking of diens plaatsvervanger bepaalt te zijn en
goedgekeurd te zijn.
Op basis van deze goedkeuring kan een afvalstroomnummer aangevraagd worden.
Platen dienen onverpakt aangeleverd te worden en vooraf gaand aan het definitieve lossen door
acceptant visueel beoordeeld te zijn.
Vracht mag geen andere aanhangsels zoals hout, plastic of isolatie materiaal bevatten t.b.v. verwerking.
Indien blijkt dat er twijfel bestaat over asbestvrij materiaal is de acceptant te allen tijde bevoegd de partij
af te keuren.
Indien de partij afgekeurd is heeft de aanbieder de keus de partij terug te nemen, hiervan word melding
gemaakt bij de handhaver van de provincie. (verplichting vergunning) Indien de aanbieder hier niet voor
kiest word de partij bestempeld als asbest verdacht en zodoende verwerkt de kosten die hieraan
verbonden zijn worden op de ontdoener herleidt.
Als blijkt dat er twijfel is over bepaalt plaatmateriaal kan er mogelijk een extra monster genomen worden
en geanalyseerd worden de koste hiervan kunnen voor rekening van de ontdoener komen.

Acceptatie asbesthoudend materiaal














Afvalverwerking Vink b.v. Houdt zich strikt aan de geldende wet- en regelgeving op dit gebied.
Afvalverwerking Vink b.v. gaat ervan uit dat, wanneer u beroepsmatig te maken hebt met de inspectie,
verwijdering en het transport van asbesthoudend afval, u op de hoogte bent van de risico’s bij
blootstelling aan asbestvezels en dat u handelt conform de (wettelijke) voorschriften.
Asbest en asbesthoudende materialen worden alleen geaccepteerd indien deze deugdelijk zijn verpakt.
Deugdelijk verpakt houdt in:
o
Luchtdicht verpakt met een minimum aan ingesloten lucht, in kunststof en bij voorkeur doorzichtig
verpakkingsmateriaal van voldoende sterkte (b.v. 0,2 mm dik PE), voorzien van
waarschuwingsstickers of andere aanduidingen dat het asbest bevat.
o
Het asbest dient handzaam verpakt te zijn op pallets of balken, zodat het asbesthoudend materiaal
machinaal gelost kan worden en de verpakking niet beschadigd wordt;
o
Daarnaast is het toegestaan gebruik te maken van big-bags. Deze moeten voldoen aan de
volgende eisen:

een beschermende gewapende buitenzak die dicht te binden is;

aangenaaide hijsbanden en -lussen;

een dichtgebonden binnenzak.
o In de big-bag mogen geen scherpen delen verpakt zijn.
Indien gebruik wordt gemaakt van big-bags, mogen deze big-bags uitsluitend asbest of asbesthoudende
afvalstoffen bevatten.
Asbest verpakt in big-bags kan worden aangeleverd volgens onze reguliere openingstijden.
Asbest geplaatst op pallets of balken wordt alleen geaccepteerd op donderdag van 07.30 uur tot 12.00
uur.
Asbest mag niet zelfstandig gelost worden, maar altijd onder begeleiding van één van onze
medewerkers.
►Indien het voertuig in contact is geweest met mogelijk asbest besmet materiaal moet het voertuig
waarmee het asbest is aangeleverd gereinigd worden door de wasstraat ter plaatse.
Tijdens het lossen van de (vracht)auto mag de bestuurder daarvan zijn voertuig niet verlaten.
Het is ten alle tijden verboden het asbest-stortfront te betreden.
Wanneer de afvalstoffen asbest bevatten of afvalstoffen niet te onderscheiden zijn van asbesthoudende
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afvalstoffen behandeld Afvalverwerking Vink b.v. deze als asbesthoudende afvalstoffen.
Wanneer tijdens het lossen sprake is van een asbestemissie die te wijten is aan het handelen van de
transporteur, kan voor de uit te moeten voeren decontaminatie een factuur worden opgemaakt.
Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan grond- en puinstromen die verontreinigd zijn met asbest
‘los-gestort’ aan te leveren. De ontdoener dient hierover contact op te nemen met onze afdeling
acceptatie. Aanleveren van dit materiaal dient minimaal één werkweek van te voren aangemeld te
worden.

Acceptatie secundaire grondstoffen (BRL 9335)




Voor het inzetten in werken binnen de inrichting worden secundaire grondstoffen geaccepteerd met als
kwaliteit ‘AW, wonen of klasse industrie.
Secundaire grondstoffen dienen voorzien te zijn van een geldig keuringsrapport AP 04 of een indicatieve
bemonstering waarbij uit de analyses bepaald kan worden wat de verwachte kwaliteit wordt e.e.a
volgens de BRL 9335.
In bepaalde gevallen kunnen Niet Vormgegeven bouwstoffen zoals AVI slakken met de kwaliteit NV
bouwstof of IBC bouwstof worden geaccepteerd. Voor aanlevering van deze stoffen dient vooraf contact
te worden opgenomen met onze afdeling acceptatie.

Acceptatie gevaarlijke afvalstoffen






►Gevaarlijk afval wordt alleen geaccepteerd voor zover het reststoffen betreft afkomstig van inrichtingen
voor de verbranding van afvalstoffen. Tevens kan Afvalverwerking Vink gevaarlijke afvalstoffen
accepteren na een ontheffingsverklaring afgegeven door bevoegd gezag.
Gevaarlijk afval wordt alleen onder de volgende voorwaarden geaccepteerd:
o de stoffen dienen aan een samenstellings- en uitloogonderzoek (conform NVN 2508)
onderworpen te zijn;
o de analyses dienen te zijn uitgevoerd door een door STERLAB erkend laboratorium;
o het afval mag niet meer reageren met water en lucht;
o het afval moet steekvast zijn;
Gevaarlijk afval dient bij voorkeur te worden aangeleverd in waterdichte big-bags of op een andere, in
nader overleg bepaalde wijze.
Stofvormige afvalstoffen moeten in een daarvoor geschikte, deugdelijke verpakking worden
aangeleverd.

Aansprakelijkheid







De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade door hem, zijn personeel of het door hem
gebruikte materieel, dan wel de door de aangevoerde afvalstoffen of andere materialen aan het
personeel en eigendommen van Afvalverwerking Vink b.v., dan wel van derden, voor Afvalverwerking
Vink b.v. werkzaam, veroorzaakt.
De aanbieder/vervoerder vrijwaart Afvalverwerking Vink b.v. in het vorige lid bedoelde geval van alle
schade-aanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
Indien iemand namens de aanbieder/vervoerder aanbiedt dan wel stort, zijn zowel de aanbieder, de
vervoerder als hun vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de schade en kosten in dit artikel
bedoeld.
Voor het betreden van en het rijden op het terrein van de afvalverwerkingsinrichting aanvaardt
Afvalverwerking Vink b.v. geen enkele aansprakelijkheid.
De aanbieder/vervoerder mag geen daden stellen die hinder veroorzaken of de normale gang van zaken
belemmeren.
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►Terrein - veiligheidsreglement






















De regels van de wegenverkeerswetgeving en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens zijn op
het gehele terrein van toepassing.
Alle (afval)stoffen dienen te worden gewogen.
Parkeren van voertuigen is alleen toegestaan op de containerwisselplaats of elders op aanwijzing van
Afvalverwerking Vink b.v. medewerkers.
Bij het parkeren van aanhangers op de containerwisselplaats is het gebruik van wielkeggen verplicht.
Tijdens het wisselen en lossen van container(s) of voertuigen is het dragen van veiligheidsschoenen en
reflecterende veiligheidskleding verplicht.
Op het terrein van Afvalverwerking Vink b.v. is cameratoezicht/bewaking.
Het maken van foto-, film- en videoapparatuur is ten strengste verboden.
Het meebrengen/nuttigen, of het onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken en drugs is verboden.
►Voor een goede communicatie en het vermijden van enig risico is het kunnen spreken van de
Nederlandse, Duitse of Engelse taal verplicht. Indien dit niet mogelijk dient de opdrachtgever zelf voor
communicatie te zorgen.
Machines draaiend op het terrein van Afvalverwerking Vink b.v. hebben altijd voorrang op het overige
verkeer.
Wanneer (afval)stoffen niet (of moeilijk) kunnen worden gelost kunt u de aanwezige machinist vragen
om met behulp van zijn shovel of kraan met het lossen te assisteren. Wanneer het lossen niet op een
veilige manier mogelijk is, dient u het terrein via de weegbrug te verlaten.
Pas uw rijstijl zodanig aan, dat geen hinder of gevaarlijke situaties ontstaan voor medewerkers van
Afvalverwerking Vink b.v. of derden.
U mag uw voertuig alleen tijdelijk verlaten, indien hiervoor een aanwijsbare noodzaak bestaat.
Het is verboden voorwerpen uit de (afval)stoffen te (gaan) verzamelen en/of meenemen.
Wanneer u het terrein verlaat voordat is uitgewogen (bijv. voor reparaties), moet u dit vóór het verlaten
van het terrein aan de medewerkers van Afvalverwerking Vink b.v. melden.
Indien u, na het uitwegen, uw voertuig (voor een bepaalde tijd) op de containerwisselplaats wilt laten
staan, moet u hiervoor toestemming vragen aan de manager Afvalverwerking Vink b.v.
De (afval)stoffen moeten worden vervoerd in goed gesloten en/of afgedekte containers, kippers of tanks.
Tijdens de verplaatsing mag de omgeving niet verontreinigd worden met waaivuil, vocht of stof.
Dekzeilen, gaasnetten e.d. mogen alleen op de containerwisselplaats worden verwijderd, tenzij
medewerkers van Afvalverwerking Vink b.v. anders beslissen door b.v. weersomstandigheden.
Bij het verlaten van het voertuig moet de motor van het voertuig uitgezet worden.
Voor schade voorvloeiende uit activiteiten door derden is Afvalverwerking Vink b.v. niet aansprakelijk.
►Het is verboden over de containers te lopen voor aanbrengen en/of verwijderen van zeil of
afdeknetten, behoudens bij de speciaal hiervoor gebouwde stelling met in achtneming van de vermelde
veiligheidsregels.

Slotbepalingen






►Voor de interne communicatie op het terrein tussen medewerkers van Afvalverwerking Vink onderling
en met transporteurs op het terrein wordt gebruik gemaakt van een 27MC communicatie. Voor de juiste
kanaalafstemming volgt u de aanwijzing op de bebording.
De directie is bevoegd aan de acceptatie van afvalstoffen nadere voorwaarden te verbinden.
In die gevallen waarin het acceptatiereglement niet voorziet zal door de directie worden bemiddeld en/of
besloten.
Iedere ontdoener dient ervoor zorg te dragen dat de vervoerder kennisneemt van de inhoud van dit
acceptatiereglement. Iedere ontdoener is gehouden om de vervoerder te verplichten tot het strikt
naleven van het reglement.
Ieder vervoerder dient ervoor zorg te dragen dat de chauffeur van het voertuig, waarmee afvalstoffen
worden vervoerd naar de inrichting, kennisneemt van de inhoud van dit acceptatiereglement. Iedere

Afvalverwerking Vink b.v.



Documentcode

:

AV-01/S-01

Titel

: Acceptatiereglement

Revisiedatum

:

09-05-2016

Pagina : 9 van 9

vervoerder is gehouden om de chauffeurs alle instructies te geven en documenten te verstrekken
teneinde het reglement strikt na te leven.
Op alle hierboven benoemde bepalingen gelden de algemene voorwaarden welke te vinden zijn op de
website www.vink.nl voor vragen kan men zich wenden tot de manager Afvalverwerking Vink b.v. of
diens vervanger.

