ACCEPTATIEREGLEMENT AFVALSTOFFEN BAETSEN-GROEP
Versie mei 2018
Acceptatiereglement voor afvalstoffen, die worden aangeboden binnen de inrichtingen van de Baetsen-Groep.

Artikel 1
Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op het aanbieden en het accepteren van alle benoemde afvalstromen
Artikel 2
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

Verklaring van begrippen

Aanbieder
Degene door wie of namens wie afvalstoffen ter verwerking worden aangeboden.
Afvalstoffen
Alle stoffen, waarvan de houder zich, met het oog op de verwerking ervan, ontdoet, voornemens is te ontdoen of
zich moet ontdoen.
Beheerder
Degene die het beheer heeft over de inrichting of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s).
Inrichting
De locatie die zorgdraagt voor de verwijdering, verwerking en nuttige toepassing van afvalstoffen.
Vervoerder
Degene die de afvalstoffen feitelijk aanvoert.

Artikel 3
Toepassing
3.1
Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan de inrichting. Door het aanbieden van
afvalstoffen stemt de aanbieder in met dit reglement.
3.2
Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de beheerder zijn aanvaard. Afwijkingen
gelden slechts voor de duur of hoeveelheid, zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en beheerder.
Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met de geldende wettelijke bepalingen.
3.3
Dit acceptatiereglement is tevens van toepassing indien de Baetsen-Groep afvalstromen afhaalt op een locatie in
opdracht van de aanbieder. Bij het laden en het transport van afvalstromen zijn de voorwaarden van de betreffende
Baetsen vennootschap van toepassing. Deze zijn beschikbaar via de website www.baetsen.com/voorwaarden.
Artikel 4
Beheer en exploitatie
Voor wat betreft de inrichtingen gelegen aan De Locht 100 te Veldhoven, Ekkersrijt 9004 te Son en Oude Lakerweg 4 te Echt
treedt de algemene directeur als beheerder op die wordt vertegenwoordigd door de bedrijfsleider van desbetreffende
locatie.
Artikel 5
Toegang
De inrichting is alleen toegankelijk voor personeel van de bewerkingsinstallatie en -na verkregen toestemming- voor personen
die afvalstoffen aanvoeren of personen die afvalstoffen of ander materiaal komen afhalen.
Artikel 6

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:
Locatie Veldhoven:
Locatie Son:
Locatie Echt:

7:00 uur tot 17:30 uur.
6:00 uur tot 17:30 uur.
7:00 uur tot 17:30 uur.

Zaterdag:
Locatie Veldhoven en Son:

8:00 uur tot 12:00 uur.

Locatie Echt:
Gesloten
In overleg met de beheerder kunnen andere openingstijden vastgesteld worden.
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Artikel 7
Aanbieden en aanbiedingsprocedure
7.1
Afvalstoffen moeten zodanig worden aangevoerd, dat ze geen aanleiding geven tot verstuiving en dat onderweg
niets van de lading verloren gaat.
7.2
De vervoerder van de afvalstoffen moet zich melden bij de weegmeester op de weegbrug.
7.3
De weegmeester voert een administratieve controle uit of de aangeboden materialen toegestaan zijn in de
milieuvergunning. Hierbij wordt uitgegaan van de door de vervoerder verstrekte gegevens. De beheerder is ten alle
tijden gerechtigd aangevoerde materialen te weigeren.
7.4
Van alle aangeboden materialen wordt de hoeveelheid door weging bepaald door de weegmeester met behulp
van de weegbrug.
7.5
Van elke aangevoerde en in te wegen vracht dient door aanbieder een begeleidingsbrief opgemaakt te zijn waarop de
volgende gegevens worden vermeld:

Afvalstroomnummer;

Bonnummer;

Datum van binnenkomst;

Gegevens van aanbieder;

Herkomst afvalstoffen;

Hoeveelheid afval;

Soort en samenstelling;

Gegevens van de vervoerder;

Kenteken vervoermiddel;
Een kopie van het door de weegmeester op te maken acceptatiebiljet wordt aan de aanbieder ter beschikking gesteld.
7.6
Na administratieve controle mag het aangevoerde materiaal ter acceptatie aangeboden worden op de aangewezen locatie
(door de weegmeester).
7.7
De acceptant beoordeeld of het materiaal voldoet aan de eisen die verder worden genoemd in artikel 8.
7.8
De acceptant koppelt de uitkomst van de acceptatie terug aan de weegmeester waarna de acceptatie definitief is óf de
vracht geweigerd wordt. De weegmeester vermeldt tevens de afvalsoortcode waaronder de vracht is/wordt geaccepteerd
op het acceptatiebiljet.
Artikel 8
Geaccepteerde en geweigerde afvalstoffen
8.1
Alleen bewerkbare afvalstoffen worden geaccepteerd.
8.2
De Baetsen-Groep accepteert alleen de volgende soorten bedrijfsafval:

Grof huishoudelijk afval;

Reinigingsdienstafval;

Bedrijfsafval, KWD-afval en niet-proces gerelateerd industrieel afval;
8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Agrarisch, tuinbouw- en veilingafval; Bouw- en sloopafval; En overige afvalstoffen die vastgelegd zijn in de
definitiebladen.
Gevaarlijk afval wordt niet geaccepteerd. Indien de aanbieder gevaarlijk afval te verwijderen heeft, wordt door de
Baetsen-Groep een afvalstroomnummer aangevraagd om deze rechtstreeks af te voeren van de locatie van de
aanbieder naar de een externe verwerker.
In twijfelgevallen worden monsters genomen, die zullen worden onderzocht op verontreinigingen.
In afwachting van de uitslag van dit onderzoek wordt het materiaal tijdelijk opgeslagen. Indien het materiaal niet
voldoet aan de eisen, zullen de extra kosten (van tijdelijke opslag en onderzoek) aan de aanbieder worden
doorberekend.
Niet geaccepteerde materialen dienen onmiddellijk door of namens de aanbieder te worden afgevoerd. Dat geldt ook voor
materialen die aanvankelijk geaccepteerd zijn, maar waarvan later blijkt dat ze geheel of gedeeltelijk ten onrechte
geaccepteerd zijn.
Indien de aanbieder, ook na schriftelijke aanzegging, geen gevolg geeft aan de opdracht de opgeslagen 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 betreffende locatie
worden ontzegd.
Bouw- en sloopafval en daaraan naar aard en samenstelling gelijkwaardige afvalstoffen worden geaccepteerd tenzij
het (deels) gevaarlijke afvalstoffen betreft. Daarnaast worden overige afvalstoffen geaccepteerd waarvan acceptatie
op grond van de vergunning is toegestaan, zoals:
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8.8













8.9













Sorteerbaar materiaal (Bouw- en Sloopafval):
Papier en karton > 100x200 cm; (geen kernen van rollen)
Folie;
Puin en grond (niet verontreinigd);
Gipsblokken > 30x30 cm;
Alle houtsoorten;
Pvc, hdpe, harde kunststoffen m.u.v. petflessen;
Gips/gipsplaten > 50x50 cm;
Metalen;
Snoeihout;
Folie;
Bigbags;
Vloerbedekking maximaal 5% per vracht;
Zuiver dakgrind. 

Niet sorteerbaar materiaal (Bouw- en Sloopafval):
Isolatiematerialen *;
Rubber *;
Glas *;
Trespa;
Dakafval teervrij *;
Teerhoudend materiaal gebonden door composieten;
Riet/stro;
Composieten;
Landbouwfolie ( zuiver ) *;
Polyester;
Autobanden;
Vervuild dakgrind.

*

Tenzij dit schoon productieafval als monostroom betreft. Indien sorteerbaar materiaal gemengd is met riet/stro en/of
dakafval wordt de complete vracht als niet sorteerbaar geaccepteerd.

8.10















Niet toegestane materialen in Bouw- en Sloopafval:
Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal;
Gevaarlijk afval;
Matrassen/bankstellen;
Ontplofbare afvalstoffen;
Radioactieve stoffen;
Ziekenhuisafval;
Brandend of smeulend afval;
Giftige afvalstoffen;
Accu’s en batterijen;
Organisch afval;
Luiers en incontinentiemateriaal;
Kadavers, slachtafval en fecaliën;
Slibben;
Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen.
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8.11

Grof huishoudelijk afval

WEL toegestaan en WEL herbruikbaar in grof huishoudelijk afval:

Folie;

Papier en karton;

Harde kunststoffen;

Steenachtig materiaal;

Elektrische & Elektronische apparatuur;

Afvalhout;

Metalen ( ferro en non-ferro );

Gipshoudend materiaal;

Ytong blok;

Bitumineus dakafval;

Gespoelde lege vaten en jerrycans, geen sporen van vroegere inhoud (kunststof of staal);

Vloerbedekking;
WEL toegestaan en NIET herbruikbaar in grof huishoudelijk afval:

Isolatiematerialen;

Rubber;

Matrassen/bankstellen (max 5%);

Trespa;

EPS (piepschuim);

Bielzen & tuinhout;

Dakafval;

Riet/stro;

Samengestelde producten;

Composieten;

Polyester;

Zachte kunststoffen ( worteldoek, zwembadfolie );
NIET toegestaan in grof huishoudelijk afval:

Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal;

Gevaarlijk afval;

Ontplofbare afvalstoffen;

Radioactieve stoffen;

Ziekenhuisafval;

Brandend of smeulend afval;

Giftige afvalstoffen;

Accu’s en batterijen;

Organisch afval;

Luiers en incontinentiemateriaal;

Kadavers, slachtafval en fecaliën;

Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen.
Dit overzicht is indicatief en niet uitputtend.
8.12

Bedrijfsafval/huishoudelijk afval:

De volgende afvalstoffen mogen worden aangeboden

a)

Huishoudelijk afval: dit zijn afvalstoffen die vrijkomen uit huishoudens, zoals etensresten, papier, blik, kunststoffen,
textiel e.d. en die door een van overheidswege georganiseerde inzameldienst huis aan huis worden ingezameld in
zakken of (rol)containers van max. 240 liter en wat bij de afvalverwijderingsinstallatie wordt aangeboden. Het afval
mag niet uit een vaste massa bestaan of uit grotere eenheden zoals motorblokken, boomstammen, rollen papier of
folie e.d.
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b)










Bedrijfsafval, afkomstig van kantoren, winkels en diensten. Dit zijn afvalstoffen die qua aard en samenstelling vergelijkbaar
zijn met huishoudelijk afval, zoals etensresten, papier, blik, kunststoffen, textiel e.d. en die worden aangeboden in zakken
of (rol)containers van max. 240 liter. Het afval mag niet uit een vaste massa bestaan of uit grotere eenheden zoals
motorblokken, boomstammen, rollen papier of folie e.d.
In het bedrijfsafval (zie artikel 8.12 a en b) zijn de volgende afvalstoffen NIET toegestaan:
Puin;
Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal;
Metaal;
Glas;
Grond;
Zand (zoals b.v. uit veegmachines);
Glas- en steenwol;
Gips.
Glas- en steenwol, glasvezelkabels, met anorganische vezels versterkte kunststoffen, puin, grond en zand mogen met een
maximum van
1 m/m % in een lading worden aangeboden; metaal en glas slechts indien en voor zover deze zich als componenten in een
lading afvalstoffen bevinden in een omvang, stukgrootte en samenstelling zoals deze voor huishoudelijk en bedrijfsafval zoals
beschreven in artikel 8.12 gebruikelijk zijn. Deze stoffen als zodanig mogen worden aangeboden. De gemiddelde calorische
waarde voor de categorieën a, b, en c van artikel 8.12 mag maximaal zijn 9.500 KJ/Kg +/- 10%. Bij hogere calorische waarden
worden desbetreffende tarieven aangepast.

c)





Milieu hygiënische en/of technische bezwaren tegen verbranden: de volgende afvalstoffen zijn brandbaar, maar
kunnen technische of milieu hygiënische bezwaren opleveren en mogen daarom niet worden aangeboden:
Blikmateriaal en/of lichtmetalen in pure vorm;
Oliën en vetten;
Pasteuze stoffen;
Vloeistoffen.

Deze bovengenoemde stoffen mogen slechts in een lading afvalstoffen worden aangeboden indien en voor zover deze stoffen
zich als componenten daarin bevinden in een omvang, stukgrootte en samenstelling, zoals die voor huishoudelijk en bedrijfsafval
zoals beschreven in artikel 8.12 gebruikelijk zijn. Het maximumgehalte van het totaal van bovenstaande stoffen bedraagt 5 m/m
%. Deze stoffen als zodanig mogen niet worden aangeboden.
Onderstaande stoffen mogen in het geheel NIET worden aangeboden:








Asbestvezelhoudend (of daarop gelijkend materiaal);
Massieve rollen bestaande uit papier en/of folie;
Slachtafval/mest;
Probleemstoffen (injectienaalden, etc.);
RKG slib;
Stuivende stoffen;
Vuurwerk.

8.13


Afvalhout:
A-kwaliteit hout (zuiver onbehandeld hout dat geen B-hout is, maximaal 10% geschilderd hout en voornamelijk pallets
en balkhout).
A/B-kwaliteit hout (mix van minimaal 75% A-hout en restant B-hout, met maximaal 5% MDF en board en geen
verduurzaamd hout) waarin onderstaande houtsoorten niet in voorkomen:
 Kozijnen voorzien van loodmenie
 Tuinhout
 Bielzen
 Schuttingen of verwante delen
 Weipalen






B-kwaliteit hout, niet zijnde A-kwaliteit hout en geen C- kwaliteit hout.
C-kwaliteit hout zijnde zonder metaal.
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8.14



Zuiver Puin
Gemengd puin: metsel- en betonpuin, betonresten, kalkzandstenen, keramische materialen, asfaltpuin (maximaal 5%) en
maximaal 5% zand.
Betonpuin: zuivere betonresten met maximaal 5% gemengd puin en zand.

Verontreinigd puin wordt niet geaccepteerd. Hieronder valt onder andere puin dat verontreinigd is met:

Asbestvezelhoudend (of daarop gelijkend materiaal) teerhoudend asfalt;

Gips, gasbeton;

Roet;

Straalgrid;

Klein chemisch afval zoals bijv. kit, verf, oplosmiddelen etc.;

Dakbedekkingsmaterialen;
(gips, gasbeton, teerhoudend asfalt en dakbedekkingsmaterialen worden wel als monostroom geaccepteerd ).
Verder gelden voor de acceptatie van puin de volgende criteria:

Max. 5% zand

Max. 2% verontreinigingen met andere niet steenachtige bestanddelen
8.15 Vlakglas:
Voor de acceptatie van vlakglas gelden de volgende criteria:
Toegestaan:

Zuiver blank vlakglas, isolatieglas;

Diverse kleuren zuiver vlakglas;

Blank en gekleurd draad- en gelaagd glas;

Dubbel glas met aluminium strip tussen de glazen panelen;

Glas met folie tussen de glazen panelen;

Tuinders- of kassenglas;

Spiegelglas;

Gehard glas.
Niet toegestaan:

Flessenglas;

Pantserglas (uit banken), in verband met dikte op aanvraag;

Rubberen of metalen strippen;

Steen-, hout-, metaal- en bitumenachtige materialen;

Zand, aarde of modder;

Veegvuil;

Loodglas;

Stenen, keramiek, porselein, bouwafval, etc.;

Ovenschalen;

Magnetronschalen;

Pannendeksels;

Kookplaten;

Koffie- en theekannen;

Glazen vazen;

Kachelruitjes;

Glazen bekers;

Autoruiten;

Ander afval zijnde papier, stickers, plastic, kurk etc.

Verder alle overige items die niets met vlakglas te maken hebben.
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8.16

Papier en Karton:

Toegestaan zijn:

Kranten;

Papieren zakken;

Reclamedrukwerk;

Telefoongidsen;

Tijdschriften;

Computerpapier;

Cadeau papier;

Schrijfpapier;

Papiersnippers;

Eierdozen;

Enveloppen;

Faxpapier;

Golfkarton;

Kartonnen dozen;

Kartonnen en papieren verpakkingen.

Kernen van rollen;
De meest recente lijst van het ministerie van I&M geldt als uitgangspunt voor de beoordeling of de aangeboden afvalstoffen
behoren tot de categorie papier en karton.
Niet toegestaan:

Drankenkartons voor zuivel en frisdranken (gelamineerd);

Ordners en ringbanden (metalen klem / plastic kaft);

Geplastificeerd papier;

Sanitair papier (papieren zakdoekjes, wegwerpluiers, toiletpapier);

Behang;

Vinyl;

Doorslagpapier (carbon);

Co-mingled papier;

Verbrand papier.
Voor de acceptatie gelden de volgende criteria:

Zoveel mogelijk droog aanbieden

Verontreinigd papier of karton wordt geaccepteerd als restafval.

8.17 Vloerbedekking:
Voor de acceptatie gelden de volgende criteria:
Uitsluitend zuiver tapijt / ondertapijt. Geen zeil, tapijt/ondertapijt met asbesthoudende vezel.
8.18 Dakafval:
Voor de acceptatie gelden de volgende criteria: Zuiver teervrij materiaal:

Taai materiaal;

Goed vrij te maken van grind;

Smelt niet bij temperatuurverhoging;

Zoete geur (niet indringend);

Toegepast vanaf 1975;

Moeilijk te snijden;

Veelal grote lappen zonder grind aangroei;

Losliggend, maar veelal vastgekleefd aan isolatie.
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Teerhoudend materiaal met composieten:









Bros, glimmend materiaal;
Vaak vervuild met grind;
Sterke, indringende geur;
Laag verwerkingspunt bij warmte;
Toegepast tot 1980;
Loskomend stof geeft irriterende huid;
Vaak grote gewichtstoename door aangegroeid grind;
Vaak losliggend van de ondergrond.

8.19 Zwarte grond:
Materiaal (grond/zand) vrijkomend bij graafwerkzaamheden
Wel toegestaan in uw grondcontainer:

Visueel schone grond;

Visueel schoon zand;

Tuinaarde.
Niet toegestaan in uw grondcontainer:

Grond afkomstig van saneringen;

Boomstronken en/of stobben;

Bodemvreemd materiaal;

Vervuiling door vloeistoffen (olie, oplosmiddelen e.d.). 
8.20

Gips:

Gipsafval dat kan worden aangeboden zijn alle gipsblokken, farmacell- en gipsplaten met en zonder:

De papieren coating van de gipsplaten;

Behang;

Spijkers en schroeven;

Zakken met gipspoeder.
Gipsafval mag niet bevatten:

Houtvezelplaten;

Geperste stroplaten;

Cementgebonden platen;

Isolatiemateriaal;

Hout;

Gasbeton;

Metaal;

Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal;

Alle soorten plastic;

Gipsplaten of gipsblokken met tegeltjes;

Dakafval of resten geplakt dakleer.
Aandachtspunten gips:

Eventuele vervuiling van het materiaal dient te worden voorkomen;

Het gips dient droog te worden aangeleverd.
Gipsafval dat voor meer dan 2% (gerekend in gewicht van het aantal ingeleverde tonnen afvalgips) bestaat uit andere stoffen dan
gipsafval wordt beschouwd als bouw- en sloopafval.
Gasbeton:
Onder gasbeton vallen gasbetonblokken of een gedeelte daarvan, eventueel voorzien van stalen bewapening.
Voorbeeld: Y-tong blokken
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8.21

Kunststoffen:

Mix harde kunststoffen met < 5% vervuiling. Minimale afmeting 20 x 20 cm. Voorbeelden van wat deze stroom mag
bevatten:

Kunststof buizen;

Bloemtrays;

Tuinstoelen;

Computerbehuizing;

Opslagbakken;

Jerrycans (gewassen);

Petflessen (zonder inhoud);

BC pallets (vloeistoftanks).
Mix harde kunststoffen met > 5% en < 15% vervuiling. Minimale afmeting 20 x 20 cm Deze stroom mag bevatten:

Producten zoals bovenstaand, met een maximale vervuiling van 15%.
Mix harde PVC met < 5% vervuiling. Minimale afmeting 10 cm. Voorbeelden van wat deze stroom mag
bevatten:

Buizen;

Raamkozijnen zonder glas;

Schrootjes;

Kunststof rolluiken;

Profielen;

Kabelgoten;

Dakgoten;

Regenpijpen.
Mix harde PVC met > 5% en < 15% vervuiling. Minimale afmeting 10 cm. Deze stroom mag bevatten:

Producten zoals bovenstaand, met een maximale vervuiling van 15%
Mix harde PVC wit. Minimale afmeting 10 cm Deze stroom mag bevatten:



Kunststof schrootjes (wit)
Kunststof rolluiken (wit)

PVC-productieafval met 0% vervuiling Deze stroom mag bevatten:

Zuiver PVC-productieafval
Niet geaccepteerd als (onderdeel van) kunststoffen/PVC: (deze opsomming is niet uitputtend)

Nietjes;

Zachte PVC (flexibel);

Kunststof golfplaten;

Kalkaanhechting;

Flessen/flacons;

Folie;

EPS piepschuim;

Silo’s (voer);

Tuinslang;

Met glasvezel versterkte producten;

Purschuim;

Gelamineerde producten;

Polyester;

Siliconen.
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8.22

Groenafval:

Snoeihout en stronken
Deze stroom mag bevatten takken met een minimale diameter van 2 cm en stronken van bomen/struiken zonder aanhangend zand.
Blad en gras
Deze stroom mag bevatten blad, gras en takken.
8.23

Geweigerde afvalstoffen:

Binnen de inrichting worden geen afvalstoffen geaccepteerd die naar het oordeel van de beheerder:

Giftig zijn;

In aanraking met water giftige en/of brandbare gassen ontwikkelen;

Een hinderlijke geur veroorzaken;

Schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier, gewas, bodem, oppervlakte- en/of grondwater;

Zelf ontbrandbaar en licht ontvlambaar zijn;

Ontplofbaar zijn;

Milieu hygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken zijn;

Bestaan uit stuivende of stofvormende afvalstoffen, tenzij deze afvalstoffen deugdelijk in bigbags verpakt en (zo
nodig) bevochtigd worden aangeleverd;

Bestaan uit pathologisch afval;

Bestaan uit kadavers of gedeelten daarvan, fecaliën, vlees- en/of visafval, slachtafval;

Bestaan uit radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende stoffen;

Bestaan uit 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 andere in verpakkingsmateriaal verpakte stoffen;

Bestaan uit autowrakken;

Bestaan uit koelkasten;

Bestaan uit vloeibare bitumineuze stoffen en aardolieproducten of stoffen daarvan;

Bestaan uit (giftige) chemicaliën en mengsels van stoffen, die (giftige) chemicaliën bevatten, waaronder
bestrijdingsmiddelen;

Bestaan uit gevaarlijke afvalstoffen.

Binnen de inrichting worden geen afvalstoffen geaccepteerd wanneer het betreft:

Shredderafval, afkomstig van autowrakken;

Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal; 

Ontwaterde slibben (Bodem waterzuiveringsinstallatie-slib, kolkenzuigermateriaal, veegvuil, slib van de
autobandenwasstraat) met zodanige samenstelling dat deze als gevaarlijke afvalstof is aan te merken;

Verontreinigde, niet-reinigbare baggerspecie met zodanige samenstelling dat deze als gevaarlijke afvalstof is aan te
merken;

Verontreinigd, niet reinigbaar straatgrit met zodanige samenstelling of gecontamineerd met zodanige componenten dat
deze als gevaarlijke afvalstof is aan te merken;

Afvalstoffen die verontreinigd zijn met bluspoeder;

Afvalstoffen die bestaan uit specifiek ziekenhuisafval;

Afvalstoffen die bestaan uit vloeibaar materiaal (<35% droge stof).
Artikel 9
Bewerkingstarieven
9.1
De bewerkingstarieven gelden per ton en worden jaarlijks, of als daarvoor reden bestaat tussentijds, vastgesteld cq.
gewijzigd.
9.2
De bewerkingstarieven worden berekend over de gewogen hoeveelheid en volgens de door de weegmeester aangegeven
categorie-indeling.
9.3
Op de factuur worden de volgnummers van de weegbonnen vermeld.
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Artikel 10
Aansprakelijkheid
10.1 De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn personeel of door hem gebruikt
materieel, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere materialen, aan het personeel en de eigendommen
van de beheerder dan wel van derden, voor de beheerder werkzaam.
10.2 De aanbieder/vervoerder vrijwaart de beheerder in het in artikel 10 lid 1 bedoelde geval voor alle schade-aanspraken
van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
10.3 Indien een vervoerder namens de aanbieder/inzamelaar aanbiedt, zijn zowel de aanbieder/inzamelaar als de vervoerder
of hun vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de schade zoals in artikel 10 lid 1 bedoeld.
10.4 De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het betreden van en rijden op het terrein.
Artikel 11
Verwerking Persoonsgegevens
11.1 Voor zover door Opdrachtnemer in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden
verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Technische en organisatorische maatregelen zullen door
Opdrachtnemer worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van
onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
Overige bepalingen omtrent de bescherming van Persoonsgegevens zijn opgenomen in de Privacyverklaring van de
Baetsen-Groep, welke te vinden is op onze website.
Artikel 12
Geschillen
12.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist:
1. De directie van de Baetsen-Groep.
2. De commercieel administratief medewerker van de Baetsen-Groep.
3. De weegmeester van de Baetsen-Groep.
12.2 Geschillen zullen, zo nodig, ter beoordeling worden voorgelegd aan de Rechtbank te Rotterdam.

Onderstaande bedrijven zijn onderdeel van de Baetsen-Groep:








Baetsen Internationaal Transport B.V.
Baetsen Kraanverhuur B.V.
Vestiging Echt
Vestiging Veldhoven
Baetsen Recycling B.V.
Vestiging Son
Vestiging Veldhoven
Vestiging Echt
Baetsen Containers B.V.
Baetsen Bouwstoffen, Grond- en Sloopwerken B.V.

Tel. 040-2054410
Tel. 0475-342427
Tel. 040-2054460
Tel. 0475-342427
Tel. 040-2054460
Tel. 040-2054460
Tel. 040-2054430
Tel. 040-2054490

Het Acceptatiereglement afvalstoffen Baetsen-Groep, versie mei 2018, is gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam.
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