Acceptatievoorwaarden
1. Identificatie van de certificaathouder:
Certificaatnummer: 1823/10
Recybo
Blikken z/n
BE-9130 Kieldrecht
Info@Recybo.be
2. Toegankelijkheid
De breekwerf is toegankelijk tijdens werkdagen van 7:00 tot 17:00. In overleg met Recybo kan
hiervan eventueel afgeweken worden.
De breekwerf is alleen toegankelijk voor personeel van Recybo, de bevoegde ambtenaren van de
gemeente, OVAM en Gewest, de controle-instelling(en) en de personen die materialen
aanvoeren of afhalen na toestemming van de bedrijfsleiding.
3. Aanmeldingsprocedure
De vervoerder meldt zich aan bij de receptie en overhandigt daar de volgende documenten:
● naam en adres van de aanvoerder en afvalproducent;
● nummerplaat van het vervoermiddel;
● herkomst van het materiaal;
● aard van het materiaal in de zin van dit acceptatiereglement;
● kennisname van het acceptatiereglement;
● identificatieformulier voor niet-gevaarlijke afvalstoffen conform VLAREMA.
Indien van toepassing: eventuele analyserapporten die de milieuhygiënische kwaliteit van het
aangeleverde product staven, dienen op voorhand ingediend te worden.
4. Aanvoerformaliteiten
De weging van de aangevoerde materialen gebeurd d.m.v. een geijkte weegbrug. Bij acceptatie
van het aangeboden materiaal wordt een weegbon (in 4-voud) met oplopend opvolgnummer
opgemaakt, welke getekend wordt door de vervoerder en de certificaathouder (of zijn
gevolmachtigde). Deze weegbon vermeldt:
-

naam en adres van de certificaathouder,
datum en uur van aanvoer,
aard van het aangeleverde materiaal in de zin van het acceptatiereglement,
herkomst,
naam en adres van de vervoerder en afvalproducent,
nummerplaat van het vervoermiddel,
hoeveelheid aangevoerd materiaal (tarra, bruto en netto),
handtekeningen van certificaathouder en aanvoerder.

Bij grote hoeveelheden kan eventueel gewerkt worden via badges. Deze badges laten een
vlottere afhandeling van de weging toe. Deze badges worden uitsluitend uitgeleend bij
aanlevering of afname van grote hoeveelheden en dienen na voltooiing van de transporten terug
te worden bezorgd aan Recybo. Bij verlies van een badge wordt 30€/badge toeslag bijkomend
aangerekend.
Het aangevoerde materiaal wordt afgekipt op de plaats aangeduid door de
terreinverantwoordelijke van Recybo. Bij foutieve afkipping wordt het materiaal op kosten van
de aanvoerder verplaatst. Indien bij afkipping blijkt dat het aangevoerde materiaal niet conform
aanvoerbon is, heeft Recybo het recht de verwijdering van het aangevoerde materiaal door de
aanvoerder te eisen of dit op kosten van de aanvoerder te laten uitvoeren.
Bouwpuin met een kantlengte groter dan 70 cm dient bijkomend behandeld te worden alvorens
verwerking mogelijk is. Hiervoor wordt een toeslag aangerekend.
5. Materialen welke aanvaard worden
17 01 01
zuiver betonpuin (gewapend / ongewapend)
17 01 02

zuiver metselwerkpuin, steenslag

17 01 07

zuiver mengpuin

17 03 02

zuiver asfalt (niet-teerhoud)

17 05 04

Grond & stenen (die geen gevaarlijke stoffen bevatten)

voorgaande materialen eventueel vermengd met maximaal 25% grond, 1% bodemvreemde
materialen zoals plastiek, hout e.d.
Met uitzondering van een particulier (met een maximale vracht van 5 ton), zal de aangeboden
vracht enkel aanvaard worden wanneer een identificatieformulier voor niet-gevaarlijke
afvalstoffen, conform het VLAREMA, is bijgevoegd.
6. Onzuiverheden
Met onzuiverheden wordt bedoeld:
●
●

mengeling van bovenstaande categorieën in eenzelfde lading;
een beperkte bijmenging van max. 1% met niet inert materiaal zoals hout, plastiek, gips, e.d.

Het aangeleverde materiaal mag geen milieuschadelijke producten bevatten. Het aangeleverde
materiaal zal worden gecontroleerd op kleur en geur. Asfaltpuin zal voor het lossen worden
getest met de PAK-marker op teerhoudendheid. Tevens zal de aanwezigheid van
asbest(verdacht) materiaal visueel gecontroleerd worden. Het aangevoerde product mag geen
asbesthoudend materiaal bevatten!
Bij twijfel zal de vervoerder met alle mogelijk middelen moeten aantonen dat het aangeleverde
product vrij is van milieuschadelijke producten, asbest e.d.. Zoniet zal het aangeleverde product
geweigerd worden. Indien op de aangeleverde producten reeds analyses of dergelijke uitgevoerd
zijn die voorgaande staven, dienen deze voorafgaandelijk aan levering te worden overgemaakt
aan Recybo.

De aanwezigheid van grond en glas moet worden beperkt overeenkomstig de richtlijnen van
OVAM.
Indien het aangeleverde product teveel bodem bevat (>25%) zal de aangeleverde partij eerst
afgezeefd worden. De afgezeefde grond maakt geen deel uit van de geproduceerde granulaten.
De afgezeefde bodemfractie dient te worden behandeld conform het VLAREBO. RECYBO behoudt
het recht om op de bodemfractie een controlestaal te nemen op kosten van de aanvoerder.
Eventuele bijkomende kosten die hierbij gepaard gaan (o.a. opmaak van technisch verslag,
aanvraag conformverklaring e.d.) zullen eveneens verhaald worden op de aanvoerder. Indien de
bodem niet voldoet aan de acceptatievoorwaarden van de TOP, dient de aanvoerder de
aangeleverde bodemfractie te verwijderen.
Indien het aangeleverde product niet conform blijkt te zijn met de aanvoerbon, heeft Recybo het
recht om verwijdering van het aangeleverde product door de aanvoerder te eisen. Bij weigering
hiervan zal het aangeleverde product door Recybo zelf geretourneerd worden en dit op kosten
van de aanvoerder (inclusief de kosten van beheer, opslag en transport).
7. Materialen welke niet aanvaard worden:
De volgende stoffen zijn absoluut verboden en mogen in geen enkel geval in het aangeleverde
product aanwezig zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

asbesthoudende materialen;
asbestvrije vezelcementmaterialen;
spoorwegballast;
cellenbeton;
vliegassen en bodemassen van verbrandingsinstallaties;
gips of met gipsafval verontreinigd sloopafval;
metaalslakken, non-ferroslakken, keramiek en porselein;
slakken die afkomstig zijn van afvalverbrandingsinstallaties;
puin dat visueel of organoleptisch verontreinigd is met asbest, teer, gevaarlijke afvalstoffen;
teerhoudende asfalt;
verontreinigde grond;
kalk, gyproc, roofing e.d.
alle andere materialen waarvoor er volgens het VLAREA een gebruikscertificaat wordt
vereist.
Deze lijst is niet limitatief en Recybo heeft steeds het recht om vrachten te weigeren op grond
van deze criteria.
8. Aangeleverd materialen afkomstig van volgende herkomsten worden per partij verwerkt:
●
●
●
●

afgezeefde stenen uit bodem die niet conform VLAREBO-bijlage VI en VII is;
puin dat afkomstig is van fysico-chemische reiniging van uitgegraven bodem of gelijkaardige
afvalstoffen;
puin afkomstig is van een brand;
puin dat afkomstig is van een gedwongen/verplichte afvoer van afvalstoffen en van
bodemsaneringswerken conform het bodemdecreet.

Bovenstaande aangeleverde materialen zal per partij worden verwerkt, tenzij er minstens één
conforme representatieve milieuhygiënische analyse wordt bijgevoegd (minimaal 1 analyse per
1.000 ton). De partijsamenstelling gebeurt op basis van herkomst, waarbij een maximale
hoeveelheid van 1.000 ton gerespecteerd wordt.
9. Gebruik buiten Vlaams Gewest
Verkochte producten zijn gekeurd voor gebruik binnen Vlaanderen. Bij gebruik van onze
producten buiten het Vlaamse Gewest zal Recybo niet aansprakelijk zijn. De afnemer is
verantwoordelijk voor eventuele herkeuring conform geldende wetgeving op plaats van
toepassing.

