Acceptatiereglement Groen Recycling Nieuwegein BV

Artikel 1
Algemeen
Dit reglement is van toepassing op het aanbieden van afvalstoffen aan en het accepteren van afvalstoffen door Groen
Recycling Nieuwegein BV.
Artikel 2
Verklaring der begrippen
In dit reglement wordt verstaan onder:
•
Aanbieder: degene die de afvalstoffen ter v9IWerking aanbiedt of een derde namens de aanbieder.
•
VelVoerder: degene die de afvalstoffen feitelijk aanvoert.
•
Beheerder: degene die het beheer heeft over Groen Recycling Nieuwegein BV, of de dOOf deze aangewezen
vertegenwoordigers.
Acceptatieplaals: terreingedeelte van Groen Recycling Nieuwegein BV waar de aangevoerde afvalstoffen worden

geaccepteerd.
•

Afvalstoffen: materiaal dat voldoet aan de eisen als gesteld in artikel 5 en artikel 7 van dit reglement.

Artikel 3
Geldigheid
3.1
Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan Groen Recycling Nieuwegein BV. Door het
aanbieden van afvalstoffen wordt de aanbieder geacht met dit reglement in te stemmen.
3.2
Afwijkingen van het reglement door de aanbieder zijn slechts geldig voor zover die schriftelijk door de beheerder zijn
aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur en/of de hoeveelheid zoals vastgelegd in een overeenkomst
tussen aanbieder en beheerder. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met vigerende wettelijke
bepalingen.
Artikel 4
Beheer en Exploitatie
Groen Recycling Nieuwegein BV is gelegen aan de Structuurbaan 11 in de gemeente Nieuwegein. Het beheer van de inrichting
berust bij de projectleider die, bij de acceptatie van afvalstoffen, vertegenwoordigd wordt door het daarvoor aangestelde
personeel.
Artikel 5
Toegang
5.1
Groen Recycling Nieuwegein BV is alleen toegankelijk voor personeel van Groen Recycling Nieuwegein BV. Derden
kunnen het terrein alleen betreden gedurende de openingstijden en/of na toestemming van Groen Recycling
Nieuwegein BV.
5.2
De huidige openingstijden van Groen Recycling Nieuwegein BV zjjn van maandag tlm vrijdag van 7.30 uur tot 16.30
uur. Op zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen is Groen Recycling Nieuwegein BV gesloten. Op
afspraak kunnen eventueel andere openingstijden gelden.
5.3
leder die zich op het terrein van Groen Recycling Nieuwegein BV begeeft, dient zjch te melden bij de weegbrug.
5.4
De aanbieder c.q. vervoerder is verplicht bij het betreden van de verwerkingsinrichting dit reglement en de
aanwijzingen, verstrekt door en vanwege de directie van Groen Recycling Nieuwegein BV, op te volgen en de in het
omschrijvingsformulier en de begeleidingsbrief gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken.
5.5
Alvorens de afvalstoffen ter be-/verwerking worden aangeboden, dienen zij te worden gewogen op de weegbrug.
5.6
De vervoerder en/of zijn personeel zijn gehouden de aanwijzingen van de directie van Groen Recycling Nieuwegein
BV of daartoe gemachtigden strikt op te volgen, op straffe van onmiddellijke verwijdering van de inrichting. Zij mogen
geen daden slellen die hinder veroorzaken of de afvalverwerking belemmeren.
Arlikel 6
Aanbieden van afvalstoffen
6.1
Alleen grond met kwaliteitskiassen achtergrondwaarde, wonen en industrie, grond met onbekende samenstelling,
zand en composteerbaar groenafval mogen worden aangeboden. Afvalstoffen verontreinigd met niet composteerbare
stoffen mogen niet bij Groen Recycling Nieuwegein BV worden aangeboden. Afvalstoffen mogen niet verontreinigd
zijn met de volgende stoffen en/of materialen:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
6.2

Stoffen en materialen zoals:
gevaarlijk afval (gevaarlijke stoffen die vallen onder de Wet milieubeheer (Wm) en de Eural;
•
giftige stoffen;
•
stoffen en materialen die in contact met water brandbare en/of giftige gassen ontwikkelen;
•
stoffen en materialen die een hinderlijke geur veroorzaken buiten de inrichting;
•
stoffen en materialen die schade kunnen opleveren aan bodem, grond- of oppervlaktewater;
stoffen en materialen die zelfontbrandbaar of licht ontvlambaar zijn;
•
ontplofbare C.q. explosieve stoffen en materialen;
stoffen en materialen die schade kunnen opleveren voor de gezondheid van de mens, dier en
gewas;
•
stoffen en materialen welke milieuhygiënisch of esthetisch niet be- en/of verwerkt kunnen worden;
•
stoffen en materialen welke geurhinder veroorzaken;
Pathologisch alval
Kadavers of gedeeltes hiervan, fecaliën, vlees- enlof visafval en slachtafval
Radioaclief afval
Autowrakken, schroot, etc.
Gastanks
Asbest en/of asbesthoudend afval (inclusief afval waarvan op basis van zintuiglijke waarneming wordt
vermoed dat het asbest bevat)
Groente·, fruit· en tuinafval (GFT)
Bewerkt houl

De vervoerder van afvalstoffen moet zich melden bij de weegbrug waar in eerste instantie wordt beoordeeld of de
afvalstoffen mogen worden geaccepteerd. De vervoerder moet de hiervoor bedoelde begeleidingsbrief gebruiken.
Daarna vindt weging en registratie plaats.
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6.3

Groen Recycling Ni~uwegein BV bepaalt op voor de aanbieder bindende wijze het gewicht van de aangeboden

afvalstoffen met behulp van de bij de ingang aanwezige weegbrug.
6,4

Wanneer de aanbiec;Jer, welke als zodanig door de vervoerder is aangegeven, ontkent dat het door de vervoerder

aangeboden materiaal van hem afkomstig is, wordt de desbetreffende vervoerder beschouwd als aanbieder.
6.5

6.6

6.?
6.8

6.9

6.10
6.11

Op de acceptatlepIaaIs wordt beoordeeld of de aangevoerde afvalstoffen voor acceptatie in aanmerking komen.

Zo nodig vindt er terugkoppeling naar de weegbrug plaats. In geval van verontreinigingen wordt verwezen naar
artikel 7.
Oe aangevoerde afvalstoffen dienen in de daarvoor bestemde voertuigen, welke in goede staat van onderhoud
moeten verkeren, te worden aangevoerd, zodat hel terrein niet verontreinigd wordt door het lekken van olie,
brandstof of andere schadelijke stoffen. Bovendien moeten er voorzieningen zijn getroffen om verlies van afvalstoffen
van het aanvoerende transportmiddel te voorkomen.
De vervoermiddelen dienen aan de wettelijke eisen te voldoen en dienen voldoende te zijn verzekerd.
Van elke aangevoerde en geaccepteerde lading wordt een weegbon gemaakt waarop de volgende gegevens staan
vermeld: datum van aanvoer; hoeveelheid in gewicht en indien noodzakelijk in volume; omschrijving van de aard en
samenstelling afvalstof; herkomst; vervoerder; euralcode; afvalstroomnummer en bedrijfsnummer. De vervoerder
ontvangt een kopie van de weegbon bij het verlaten van Groen Recycling Nieuwegein BV.
Van elke afgevoerde lading wordt een weegbon gemaakt waarop de volgende gegevens staan vermeld: datum van
afvoer; hoeveelheid in gewicht en indien noodzakelijk in volume; omschrijving van de 'aard en samenstelling;
veJVoerder; afvoerbestemming van de (ongewenste) stoffen; euralcode; afvalstroomnummer. De vervoerder ontvangt
een kopie van de weegbon bij het verlaten van Groen Recycling Nieuwegein BV.
Van vrachten die na de voorlopige acceptatie (door weegbrugmedewerker) door de acceptant worden geweigerd,
worden de volgende gegevens geregistreerd: datum; hoeveelheid in gewicht; veJVoerder; aanbieder; reden van
weigering; afvalstofcode; afvalstroom nummer.
De weegbonnen worden gedurende een periode van 3 jaren bewaard.

Artikel 7
Acceptatie
7.1
Groen Recycling Nieuwegein mag de volgende afvalstoffen accepteren:
•
takken, stammen en boomstronken, mits vrij van grond;
blad;
gras, bermmaaisel en s!oolmaaise!;
houtsnippers;
schoffelvuil, mits apart aangeleverd;
schoon zand;
grond met kwaliteitsklasse achtergondwaarde mits voorzien van milieuhygienische verklaringen;
grond met kwaliteitsklasse wonen mils voorzien van milieuhygiënische verklaringen;
•
grond met kwaliteitsklasse industrie voorzien van mi!ieuhygiënische verklaringen;
•
grond met onbekende samenstelling waarvan de kwaliteit indicatief kan worden vastgesteld met behulp van
kwaliteitskaarten of mits voorzien van indicatieve analyseresultaten;
schone en MVR grond die voldoet aan het Bouwstoffenbesluit;
•
•
categorie 1 grond die voldoet aan hel Bouwstoffenbesluit.

7.2

7.3
7.4

Onder milieuhygiënische verklaringen wordt verstaan partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring, fabrikant~
eigenverklaring, bodemonderzoek uitgevoerd conform NEN 5740 of bodemkwaliteitskaart.
De afvalstoffen mogen geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten. Indien incidenteel toch voornoemde
schadelijke stoffen worden aangetroffen, wordt daaJVan melding gemaakt aan de aanbieder en zullen de kosten van
sortering en afvoer in rekening gebracht worden. Bij herhaling"kan de desbetreffende aanbieder worden geweigerd.
Niet geaccepteerde afvalstoffen dienen onmiddellijk te worden afgevoerd. Eventueel ten onrechte geaccepteerde
afvalstoffen worden separaat gehouden. Deze procedure wordt ook gevolgd bij afvalstoffen die aanvankelijk
geaccepteerd waren, maar waarvan na het lossen blijkt dat ze niet geaccepteerd hadden mogen worden.
Indien aanbieder, eventueel na schriftelijke aanzegging, geen gevolg geeft aan de opdracht de in artikel 7.3
genoemde afvalstoffen onmiddellijk te verwijderen, zullen deze voor rekening van de aanbieder worden afgevoerd
naar een daarvoor bestemde inrichting.

Artikel 8
AcceptatIetarief
De acceptatietarieven gelden per ton of per m3 en worden jaarlijks of, indien daar reden voor bestaat, tussentijds vastgesteld.
Artikel 9
9.1

9.2

9.3
9.4
9.5

Aansprakelijkheid
Oe aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade door hem, zijn personeel of het door hem gebruikte
materieel, dan wel door de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere materialen aan het personeel en
eigendommen van de beheerder dan wel van derden voor de beheerder werkzaam, veroorzaakt.
De aanbieder/vervoerder vrijwaart de beheerder in het In artikel 9.1 genoemde geval voor alle schadeaanspraken van
derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
Indien iemand namens de aanbieder/v9JVoerder aanbiedt dan wel stort, zijn zowel de aanbieder, de vervoerder als
hun vertegenwoordigers hoofdelijk aansprakelijk voor de schade als bedoeld in dit artikel.
De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het betreden van en het rijden op het terrein van Groen
Recycling Nieuwegein BV.
Oe aanbieder/vervoerder mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op het terrein van Groen
Recycling Nieuwegein BV belemmeren.

Arlikel10
Betaling/incasso
10.1
Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum (vervaldatum) door overschrijving van het
verschuldigde bedrag naar een door Groen Recycling Nieuwegein BV aangegeven bank~ of girorekening.
10.2
Na de velValdatum is de aanbieder rechtens in verzuim.
10.3
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de aanbieder wordt de vordering van de beheerder
onmiddellijk opeisbaar.
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10.4
10.5

Betaling dient plaats te vinden 49nder korting of verrekening.
Door de aanbieder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente

en kosten en in de tweede plaat~ van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de aanbieder dat
de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10.6

De aanbieder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd

van 1,5%

per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
10.7

Is de aanbieder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle
incassokosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de aanbieder. In ieder geval is de
aanbieder 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120,00 verschuldigd. Indien de beheerder aantoont hogere
kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in
aanmerking.
De aanbieder is jegens de beheerder de door de beheerder gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle
instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.

10.8

Arlikel11

Algemene gedragsregels

11.1
11.2

Voor het betreden van het terrein dient men zich te melden bij de weegbrug.
Op het terrein zijn aHe bepalingen van de Wegenverkeerswet van toepassing. De maximaal toegestane snelheid op

11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Parkeren van personenauto's langs de aanvoerwegen is verboden.
Het dragen van veiligheidsschoeisel is verplicht (met uitzondering van kantoorruimten).
Ongevallen, (vermoede) calamiteiten en onveitige situaties direct melden bij de leiding of de weegbrug.
Roken, eten en drinken op het terrein is verboden.
Aanwijzingen van het personeel van Groen Recycling Nieuwegein BV dienen stipt opgevolgd te worden.
Voor het verlaten van het terrein dient men zich af te melden bij de weegbrug.

het terrein bedraagt 15 kmlh.

Artikel 12
12.1
12.2

Arlikel13
13.1
13.2

Geschillen

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden ter beslechting voorgelegd aan de rechtbank Utrecht,
onverminderd het recht van de beheerder geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechterlijke instantie van woon~
/vestigingsplaats van de aanbieder. Het voorgaande lid laat de wettelijke bevoegdheid van de rechtbank sector kanton
onverlet.

Slotbepalingen
[n die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Groen Recycling Nieuwegein BV.
Dit reglement dient te worden aangehaald als "Acceptatiereglement Groen Recycling Nieuwegein BV".
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