
ACCEPTATIEVOORWAARDEN 

In verband met strengere kwaliteitseisen van onze afnemers, het belang van veiligheid voor uw en onze 
medewerkers en het verantwoordelijk om willen gaan met het milieu hanteren wij de volgende 
acceptatievoorwaarden. 

Leveringen ferro of 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 vuiltoeslag. Leveringen met extreme verontreiniging (>5%) 
worden niet geaccepteerd. 

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

 Asbesthoudende of asbestverdachte materialen
 Radioactief materiaal (behandeling volgens ‘Besluit/regeling detectie radioactief besmet schroot’)
 Munitie en springstoffen
 Oliehoudende materialen
 Materialen met gevaarlijke en/of giftige stoffen
 Materialen met voedselresten en/of een stankverwekkende geur
 Verfblikken
 Brandkasten en kluizen
 Gesloten objecten
 Materiaal dat onder de WEEELABEX / AEEA-regeling valt (o.a. huishoudelijke elektronica

en elektronische apparaten)

De volgende materialen worden alleen in overleg geaccepteerd: 

 Accu’s; mits deze separaat worden aangeleverd in daarvoor bestemde accu-containers.
 Condensors en warmtewisselaars, mits leeg en voorzien van een reinigingsverklaring.
 Transformatoren, mits ontdaan van milieubelastende stoffen en voorzien van een

reinigingsverklaring of PCB vrij verklaring.
 Olietanks, mits aangeleverd met een reinigingsverklaring en open mangat (t.b.v. controle).
 Chroom-6 verontreinigd staalschroot, mits aangeleverd volgens de daarvoor geldende

procedure. Deze is op te vragen via acceptatie@jansengroup.com
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MATERIAAL  SPECIFICATIE  TARIEF  

Vuil in leveringen  -  € 200,- per ton 

Banden Autobanden € 15,- per stuk 

Vrachtwagen-, heftruck- of traktorbanden € 60,- per stuk 

Gesloten objecten Zuurstofflessen, gasflessen, LPG-tanks, 
gastanks, drukflessen,  druktanks en 
drukcilinders. € 125,- per stuk 

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

Heeft u vragen? 

We rekenen op uw medewerking. Indien u een vraag heeft over deze acceptatievoorwaarden 
neem dan contact met ons op. Bij voorkeur doet u dit per e-mail via acceptatie@jansengroup.com.   
Stuurt u indien mogelijk een foto mee van het desbetreffende materiaal.  

Met vriendelijke groet, 

Directie Jansen Recycling Group BV 

Werken aan een wereld zoals die bedoeld is 

www.jansengroup.com
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