Aanleveringsvoorwaarden van der Galiën Recycling B.V.
Dit reglement is van toepassing op alle aanbod van afvalstoffen aan van der Galiën Recycling B.V.
Met het aanbieden van afvalstoffen stemt de aanbieder in met de inhoud van dit reglement.
Artikel 1.

Aanbieden van afvalstoffen

1. Afvalstoffen moeten zodanig worden aangevoerd, dat ze geen aanleiding geven tot verschuiving
en dat onderweg niets van de lading verloren gaat.
2. De Chef acceptant beoordeelt of de materialen geaccepteerd worden. Hierbij wordt uitgegaan
van de door de vervoerder te verstrekken gegevens en de door de acceptant uitgevoerde inspectie
op het materiaal. Als er twijfels bestaan over de mate van verontreiniging van de materialen wordt
er gehandeld volgens artikel 2. De beheerder is te allen tijde gerechtigd aangevoerde materialen te
weigeren. Afgekeurde vrachten worden in een afzonderlijke administratie geregistreerd.
3. Van alle aangeboden materialen wordt de hoeveelheid door weging bepaald met behulp van de
op het terrein aanwezige weegbrug.
4. Alle aangevoerde en geaccepteerde vrachten dienen vergezeld te gaan van een
begeleidingsbrief waarop minimaal de volgende gegevens worden vermeld:
• afvalstroomnummer
• bonnummer
• datum
• kenteken transportvoertuig
• aanbieder/vervoerder
• herkomst afvalstoffen
• hoeveelheid afval
• soort en samenstelling
Artikel 2.

Acceptatieprocedure

1. Afval wordt alleen geaccepteerd tijdens de openingstijden van van der Galiën Recycling B.V.:
• maandag-vrijdag 07:00-17:00 uur
2. Ieder die zich op het terrein wil begeven, dient zich te melden bij de weegbrug. De partij wordt
hier gewogen en geregistreerd.
3. De acceptant beslist, indien de partij een afwijkende afvalstroom bevat, over het al dan niet
accepteren van deze partij.
4. Indien afvalstoffen worden aangeboden die problemen kunnen geven bij verwerking wordt dit
gemeld aan de acceptant, die beslist of deze behandeld en geaccepteerd worden. Bij acceptatie
stemt hij dit zonodig af met de beheerder, in verband met daaruit eventueel voortvloeiende
meerkosten.
5. Bouw- en sloopafval en daaraan naar aard en samenstelling gelijkwaardige afvalstoffen worden
geaccepteerd, tenzij het gevaarlijke stoffen betreft of overige afvalstoffen waarvan acceptatie op
grond van de vergunning niet is toegestaan.
6. Na acceptatie en weging mag het aangevoerde materiaal worden gedeponeerd. Hierbij dient de
vervoerder de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
Artikel 3.

Weigering

1. Weigeren van vrachten afval bij schriftelijke vooraanmelding.
Bouw- en sloopafval dat afkomstig is van een zeer verdachte locatie wordt niet geaccepteerd,
tenzij uit de sloopvergunning blijkt dat het niet-verontreinigd bouw- en sloopafval betreft.
2. Van der Galiën Recycling B.V. weigert afvalstoffen die, naar uit visuele controle blijkt, andere
dan te accepteren afvalstoffen bevat.

3. Een partij kan worden geweigerd indien:
• De vracht afwijkt van de weegbon;
• De informatie op het geleideformulier onvoldoende is of niet overeenkomt met de informatie
op het omschrijvingsformulier;
• Het afval niet mag worden geaccepteerd op grond van de vergunning.
Artikel 4.

Afhandeling van geweigerde afvalstoffen

1. Niet geaccepteerde materialen dienen onmiddellijk te worden afgevoerd. Niet toegestane
materialen dienen ook na acceptatie onverwijld door de overtreder te worden afgevoerd.
2. Indien de aanbieder ook na schriftelijke aanmaningen geen gehoor geeft aan de opdracht de
gestorte materialen te verwijderen, worden de bedoelde materialen afgevoerd voor rekening van
de aanbieder. Aan de aanbieder wordt een kostenverhoging van 25% in rekening gebracht, met
een minimum van € 300,-. Bij onmiddellijke constatering en terugstorting op de auto zal een boete
van € 300,- worden opgelegd.
Artikel 5.

Aansprakelijkheid

1. De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade aan hen, hun personeel of door het
door hen gebruikte materiaal dan wel de door hen aangevoerde afvalstoffen, veroorzaakt aan het
personeel dan wel eigendommen van van der Galiën Recycling B.V.
2. van der Galiën Recycling B.V. aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten
gevolge van het betreden van en rijden op het terrein van de bewerkingsinrichting.
3. De aanbieder/vervoerder vrijwaart van der Galiën Recycling B.V. tegen alle schade-aanspraken
door henzelf of door derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
4. Indien iemand namens de aanbieder/vervoerder afval aanbiedt, dan wel stort, zijn zowel de
aanbieder, de vervoerder als hun vertegenwoordiger hoofdelijk aansprakelijk voor de schade in dit
artikel bedoeld.
5. De aanbieder/vervoerder mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op de
sorteerinrichting belemmeren.
Artikel 6.

Geschillen

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van van der Galiën Recycling
B.V.
2. Afwijkingen van dit reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door van der Galiën
Recycling B.V. zijn aanvaard.
3. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2005.

