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Per 1 januari 2017 

Leveringen ferro / non-ferro schroot dienen vrij te zijn van andere elementen zoals bijvoorbeeld grond, 
zand, vloeistof, pvc, plastic, glas, hout, bitumen, rubber en beton. Voor bovengenoemde 
verontreinigingen hanteren wij een vuilaftrek en tevens een vuilbelasting van € 125,00 per ton. 

Leveringen met extreme verontreiniging (>5%) worden niet geaccepteerd en voor eventueel daaruit 
voortvloeiende kosten kan de leverancier aansprakelijk worden gesteld. 

De volgende gevaarlijke stoffen en/of materialen worden niet geaccepteerd: 

 Asbesthoudende of asbestverdachte materialen
 Radioactief materiaal → behandeling volgens “Besluit detectie radioactief schroot”
 Munitie/springstoffen
 Condensatoren (i.v.m. PCB’s)
 Transformatoren met PCB-houdende olie
 Stankverwekkende materialen
 Materialen met voedselresten
 Materialen met CFK’s
 Materialen met gevaarlijke (bijv. chemische) stoffen
 Materialen met giftige stoffen 

Accu’s dienen alleen separaat te worden aangeleverd in daarvoor bestemde accu-containers. 

Banden worden belast tegen de volgende tarieven: 

 Personenauto € 10,00 per stuk
 Vrachtwagen € 30,00 per stuk
 Tractor € 75,00 per stuk
 Heftruck € 50,00 per stuk

Brandkasten, kluizen, koelkasten, vrieskasten en beeldbuizen worden niet geaccepteerd. 

Olietanks (schoon en leeg) dienen aangeleverd te worden met reinigingscertificaat van een vergunning 
houdend bedrijf en open mangat (t.b.v. controle). 

Zuurstofflessen, gasflessen/LPG-tanks/gastanks en andere drukflessen/druktanks/drukcilinders 

(zowel vol en leeg) worden belast voor € 125,00 per stuk. 

Materiaal welke onder de WEEELABEX regeling vallen (o.a. huishoudelijke elektronica/elektronische 
apparaten) dienen te worden aangeleverd volgens de WEEELABEX norm en tevoren worden  
aangemeld en separaat te worden aangeleverd. 

Gesloten voorwerpen in gereed materiaal (zowel in ferro en non-ferro leveringen) worden belast voor € 
125,00 per stuk. 

Vaten/blikken/verfblikken dienen open, leeg en schoon te zijn, indien nodig gespoeld of 
schraapschoon. 

Mocht tijdens of na de ontvangst van een levering blijken dat het aangevoerde materialen niet aan 
deze acceptatievoorwaarden voldoen kan de leverancier voor alle daaruit voortvloeiende kosten 
aansprakelijk worden gesteld. 


