
 

 

Reglement en Voorwaarden Acceptatie afval 
 

Artikel 1 Doel en toepassingsgebied 

Het vastleggen van de acceptatie eisen die op de inrichtingen van Post & Haveman van toepassing 

zijn op derden en eigen personeel. Dit reglement is van toepassing op de locaties van Post & 

Haveman en is gebaseerd op de geldende milieuvergunning. 

 

Artikel 2 Geldigheid 

Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afval aan de inrichting van Post & Haveman. 

Door het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen wordt de aanbieder geacht met dit reglement in te 

stemmen. 

 

Artikel 3 Openingstijden en toegang 

De locatie is geopend op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. buiten deze tijden kunnen ladingen 

aangeboden worden in overleg met de directie van Post & Haveman. 

Personen die toegang hebben gekregen, dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel op 

te volgen c.q. uit te voeren. 

Op de locatie is het veiligheidsreglement van Post & Haveman van kracht. 

 

Artikel 4  Aanbieden van afvalstoffen 

Voordat tot daadwerkelijke aanbieding van afvalstoffen wordt overgegaan dient de ontdoener een 

volledig en juist ingevuld omschrijvingsformulier te verstrekken aan Post & Haveman. 

Alleen die vrachten worden geaccepteerd die begeleid worden door een volledig, en juist ingevulde 

begeleidingsbrief. 

 

Artikel 5.1.  Acceptatie afvalstoffen 

In de inrichting mogen uitsluitend afvalstoffen ter verwerking worden aangeboden die 

overeenstemmen met hetgeen op de bijgevoegde bijlage vermeld staat. 



Steenachtige bedrijfsafvalstoffen, waaronder bouw en sloopafval van niet electieve sloopactiviteiten 

en niet erkende sorteerinrichtingen wordt geaccepteerd indien dit niet meer dan 1% (mm) niet 

steenachtig materiaal bevat. 

Afvalstoffen dienen uitsluitend in steekvaste toestand te worden aangevoerd en mogen geen 

aanleiding geven tot verstuiving en/of stankvorming. 

De te vervoeren afvalstoffen dienen tot op de loslocatie dusdanig deugdelijk te zijn afgedekt dat 

tijdens transport geen materiaal kan worden verloren. 

Er worden alleen stoffen aangenomen waarvan in de vooracceptatie is vast komen te staan dat deze 

stoffen op de locatie aanwezig mogen zijn. 

Het aangeboden bouw en slooppuin mag geen asbestverdacht materiaal bevatten. 

Het aangeboden bouw en slooppuin wordt als asbestverdacht beschouwd indien: 

- Er in de vracht een stukje asbestverdacht materiaal wordt aangenomen 

- De herkomst van de vracht onduidelijk is 

- Indien de aan de acceptant versterkte richtlijnen dit indiceren 

- Indien deze valt in de steekproef voor niet verdachte bedrijven 

In geval van twijfel over de technische en milieukwaliteit van steenachtige materialen dan dient de 

ontdoener voorafgaand aan acceptatie de technische en milieukwaliteit van het materiaal te 

overleggen 

In geval van verontreinigde zandige of steenachtige materialen zoals genoemd in artikel 2.8 dient de 

ontdoener, ter beoordeling van de acceptatievoorwaarden en de verwerkingskosten, (aanvullend) 

voorafgaand aan acceptatie de chemische en fysische samenstelling van het materiaal te overleggen. 

De in artikel 5.5 bedoelde gegevens dienen te zijn verkregen uit een saneringsplan of afkomstig van 

een representatief genomen monster van de betreffende partij. De analysegegevens dienen te zijn 

verkregen door een NVN-5740 (bovengrondbepaling) aangevuld met de bepaling van de fractie 63mu 

en organisch stofgehalte. 

Indien onzekerheid bestaat over de doelmatigheid van reiniging van het in artikel 5.2 bedoelde 

materiaal, wordt een proef uitgevoerd op een representatieve partij.de ontdoener is in alle gevallen 

verantwoordelijk voor het vaststellen en vermelden van de juiste Euralcode en dient zich daar van te 

voren duidelijk van te vergewissen. 

 

5.2 Bedrijfsafvalstoffen, waaronder bouw en sloopafval, worden niet geaccepteerd indien dit: 

1. Zelf ontbrandbaar is; 

2. (zelf)ontplofbaar 

3. Met water, lucht of andere afvalstoffen exotherme reacties kan aangaan; 

4. Brandbare of giftige gassen kan ontwikkelen; 

5. Vlees-of visafval bevat; 

6. (restanten van)bestrijdingsmiddelen bevat; 

7. Explosieve stoffen (bijvoorbeeld gasflessen) 

8. Asbesthoudende of asbestgelijkende bestanddelen, verontreinigd verpakkingsmateriaal 

van verf, houtverduurzaammingsmiddelen, van zuren, van lijmen of kitten bevinden. 



5.3 de steenachtige materialen uit afvalstoffen die geaccepteerd worden t.b.v. het breekproces 

onder certificaat op grond van de BRL 2506 worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van; 

- asbest, asbesthoudende en/of asbestgelijkende materialen;                                                                         

-Teerhoudend asfalt;                                                

-Verontreiniging met roet;                    

-KCA, KGA en of gevaarlijke afvalstoffen, zoals verfblikken kitkokers e.d.;              

- dakbedekkingsmaterialen ( dakgrind en/of dak mastiek );                 

- huisvuil;                      

- gips. 

5.4 De voor het breekproces aan te bieden afvalstoffen mogen niet afwijken van het bepaalde in 

artikel 5 lid 1 en lid 2. In geval van twijfel worden monsters genomen die zullen worden 

doorberekend aan de aanbieder resp. ontdoener. In afwachting van de uitslag van dit onderzoek mag 

het materiaal niet gestort worden. 

5.6 Indien de aanbieder, ook na schriftelijke aanzegging, geen gevolg geeft aan de opdracht  de 

gestorte materialen te verwijderen, zullen de materialen voor rekening van de aanbieder worden 

afgevoerd. De aanbieder c.q. de vervoerder kan tevens voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang 

tot de locatie worden ontzegd. 

5.7 Ingeval van overschrijding van de onder artikel 5.1`en 5.2 genoemde criteria overschrijdt, kan de 

afdeling Handhaving van de betreffende provincie in kennis gesteld worden. 

5.8 Alle geweigerde vrachten worden door Post & Haveman in een register genoteerd en kan de 

afdeling Handhaving van de betreffende provincie in kennis gesteld worden. 

 

Artikel 6 Aanbiedingsprocedure 

6.1 de vervoerder van de afvalstoffen moet zich melden bij de weger/acceptant op de weegbrug c.q. 

de loswalmachinist, waar de acceptant door middel van weging c.q. een ijkattest de hoeveelheid van 

de aangeboden materiaal bepaalt. 

6.2 de weger / acceptant beoordeelt of de materialen geaccepteerd worden. Hierbij wordt uitgegaan 

van de in artikel 6 lid 5 genoemde vervoerder te verstrekken gegevens en de door hem uitgevoerde 

inspectie op het materiaal. Al het aangeboden materiaal wordt visueel gecontroleerd op de 

aanwezigheid van zand (% m/m ) hout en niet steenachtige bestanddelen ( beide 5 v/v/ en m/m ) ten 

behoefte van acceptatie. Als er twijfels bestaan over de mate van verontreiniging van de materialen 

wordt er gehandeld volgens artikel 5 lid 4. Het bedrijf is ten allen tijde gerechtigd aangevoerde 

materialen te weigeren. Afgekeurde ( geweigerde) vrachten worden overeenkomstig artikel 5 lid 8 

behandeld. 

 

 

 

 

 

 



6.3 De weger / acceptant bepaalt in welke categorie het materiaal wordt ingedeeld: 

- schoon puin;                                  

- bouw- en sloopafval, gesorteerd, ongevaarlijk;                 

- bouw- en sloopafval, ongesorteerd, ongevaarlijk;                  

- sloopafval, gesorteerd, asbesthoudend;                   

- bedrijfsafval, gesorteerd, ongevaarlijk;                  

- bedrijfsafval, ongesorteerd, ongevaarlijk;                  

- snoeiafval, niet verontreinigd;                    

- grond, niet verontreinigd;                    

- kunstof, niet verontreinigd;                    

- papier, niet verontreinigd; 

6.4 Van alle aangeboden materialen wordt de hoeveelheid door weging bepaald met behulp van de 

op het terrein-Houtwijk aanwezige, geijkte weegbrug. 

6.5 Van elk aangevoerde en geaccepteerde vracht dient aanwezig te zijn een begeleidingsbrief 

waarop tenminste de volgende gegevens staan vermeld:                 

- de naam, het adres, postcode en de woonplaats van de ontdoener;               

- de locatie, de straat, postcode en de woonplaats van de ontdoener;               

- de datum aanvang transport;                     

- het afleveringsadres, de straat en de postcode plaats;                 

- de naam, het adres, de postcode en de woonplaats van de vervoerder;              

- het kenteken van het vervoermiddel ( indien aanwezig );                

- aangegeven dient te zijn welke bedrijfsafvalstoffen aangeboden worden;              

- het door Post & Haveman afgegeven afvalstroomnummer;                

- de omschrijving van de aan te bieden afvalstof alsmede de afvalstofcode en de bewerkingscode;       

- de geschatte hoeveelheid aan te bieden afvalstoffen;                  

- de handtekening van de ontdoener en de vervoerder. 

De begeleidingsbrief bestaat uit 4 gekleurde pagina`s. aan de vervoerder worden ( indien het 1e 

exemplaar nog aanwezig is ) twee afschriften ter beschikking gesteld. Een exemplaar ten behoeve 

van de vervoerder en een exemplaar ten behoeve van de ontdoener / opdrachtgever. Een exemplaar 

wordt gevoegd bij de factuur en een exemplaar is ten behoeve van de administratie van Post & 

Haveman. 

6.6 Omschrijvingsformulieren en begeleidingsbrieven worden gedurende een periode van 5 jaar 

bewaard door Post & Haveman. 

6.7 Na weging mag het aangevoerde materiaal worden gedeponeerd op de door medewerkers van 

Post & Haveman aangegeven locatie. Hierbij dient de vervoerder de aanwijzingen van de Post & 

Haveman medewerker op te volgen. 

6.8 Post & Haveman wordt eigenaar van de aangeleverde afvalstoffen nadat de vervoerder het voor 

hem bestemde, en door medewerkers van Post & Haveman getekend, deel van de begeleidingsbrief 

terug ontvangen heeft. 

6.9 In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist de directie van Post & Haveman. 

 

 



Artikel 7. Acceptatietarief 

7.1 de acceptatiekosten worden berekend over de gewogen hoeveelheid en volgens de door de 

weger/acceptant vastgestelde categorie-indeling zoals vermeld in artikel 6 lid 3. 

7.2 bij de factuur wordt een exemplaar van de begeleidingsbrief gevoegd. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

8.1 de aanbieder / vervoerder is aansprakelijk voor de (vervolg) schade veroorzaakt door hem, zijn 

medewerkers of door het door hem gebruikte materiaal en/of materieel, dan wel de door hem 

aangevoerde afvalstoffen of andere materialen, aan de medewerkers en eigendommen van de 

beheerder dan wel van derden die voor de beheerder werkzaam zijn. 

 

8.1 De aanbieder / vervoerder vrijwaart de beheerder in het in artikel 9 bedoelde geval voor 

alle schade-aanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade. 

 

8.2 Indien iemand namens de ontdoener, aanbieder / vervoerder aanbiedt ofwel stort, zijn 

zowel de aanbieder, de vervoerder als hun vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk 

voor de schade in dit artikel bedoeld. 

 

8.3 De directie van Post & Haveman aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het 

betreden van en het rijden op het terrein. 

 

8.4 De aanbieder / vervoerder mag geen hinder of belemmering veroorzaken of op enige 

ander wijze de normale gang van zaken op de bewerkingsinrichting ontregelen. 

    Artikel 9. Geschillen 

Geschillen worden behandeld conform de van toepassing zijnde Algemene voorwaarden van 

Post & Haveman.  

 

   Artikel 10. Verklaring van begrippen 

Voor de omschrijving van de in de voorwaarden gehanteerde begrippen als grond 

verontreinigde stoffen, afvalstoffen en residu wordt verwezen naar de vigerende wet- en 

regelgeving. 

Ontdoener / aanbieder: Degene door wie of namens wie afvalstoffen ter verwerking wordt aangeboden.  

 Vervoerder:  Degene die de afvalstoffen feitelijk aanvoert, of zijn vertegenwoordiger. 

 Beheerder:  De directie van Post & Haveman of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s)

 Acceptant:  Degene die de afvalstoffen bij de inrichting feitelijke accepteert.  

 Opslagplaats:  Terreingedeelte / vak van de bewerkingsinrichting van Post & Haveman waar het        

    aangevoerde afvalstoffen worden opgeslagen in afwachting.  

 Afvalstoffen:  Materiaal dat voldoet aan de eisen gesteld in artikel 5.. van dit regelement. 

 

Omschrijvingsformulier/begeleidingsbrief:       

   Formulier zoals bedoeld in de regeling melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke      

   afvalstoffen. 

 m/m  v/v:  m/m betekent massafractie, v/v betekent volumefractie. 



 

Artikel 11 Beheer en exploitatie 

 De locaties worden beheerd en geëxploiteerd door: 

 Post & Haveman BV         

 Houtwijk 89          

 8251 GD Dronten 

 


