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M-DOC-2.00_Acceptatievoorw. containers & directe aanvoer


1. Algemeen stortverbod
Volgende materialen zijn absoluut verboden in
de containers en bij het storten in de
sorteerhal.

× Verboden














Verontreinigde grond
Accu’s en batterijen
Verven, solventen, vernissen, lakken,..
Giftige en gevaarlijke producten
Vrije asbest en cementgebonden
asbest (uitgezonderd de
asbestcontainers (M-DOC-2.14))
PCB’s
Medisch afval
Dierlijk afval
Huishoudelijk afval
Autobanden
Niet limitatieve lijst, waar bij twijfel
steeds de acceptant beslist
.



Asbesthoudende materialen mogen nooit
gemengd worden tussen de andere
afvalstoffen. Deze dienen steeds gescheiden
worden aangeboden. Verplicht gebruik van
asbestzakken welke steeds mee aangekocht
moeten worden bij bestelling van een
asbestcontainer. Asbestzakken van 1 m³ of 10
m³ zijn beschikbaar.
Bij niet conformiteit heeft de acceptant/
chauffeur het recht om de lading te weigeren
en /of meerkosten door te rekenen.



2. Lading container






De belader is verantwoordelijk voor het
gewicht van de door hem beladen
container.
Bij overschrijden van het maximale
gewicht zullen de kosten voor
overladen, afladen, vervoerskosten en
boetes doorgerekend worden aan de
klant.
Steenpuin containers en gemengde
containers mogen maximaal tot aan de
rand worden gevuld (overgewicht)
Stortcontainers (M-DOC-2.08) mogen
maximaal 0,5 m boven de rand worden
geladen.

De klant is volledig verantwoordelijk voor
de juistheid en de volledigheid van de
informatie met betrekking tot hetgeen in de
container geladen wordt, met inbegrip van
de omschrijving van de afvalstoffen welke
men zal storten.
De finale keuring zal door Adams
Polendam gebeuren in de site waar de
container naar vervoerd wordt. De controle
zal gebeuren bij het lossen of de
verwerking van de inhoud van de container
in de installaties van Adams Polendam.
Adams Polendam behoudt het recht voor
om de inhoud van de container reeds te
controleren tijdens het ophalen of het
vervoer. De controle gebeurt door
gekwalificeerd personeel en de klant
aanvaardt de juistheid van deze controle.
Indien de inhoud van de container niet
overeenstemt met de opgave door de klant
zal de klant alle hieraan verbonden
bijkomende kosten dienen te vergoeden
overeenkomstig de prijsschalen van
toepassing voor het accepteren van
diverse afvalsoorten van toepassing op de
datum waarop de container in de
installaties van Adams Polendam wordt
gelost.
De klant zal door Adams Polendam
verwittigd worden van elke niet
overeenstemming met de door de klant
opgegeven inhoud. De klant zal Adams
Polendam bovendien vrijwaren voor alle
kosten en schade die voortvloeien uit enig
niet conforme levering. Indien de inhoud
van de container verwerkt moet worden
buiten de sites van Adams Polendam in
een gespecialiseerde installatie zal de
klant alle hieraan verbonden kosten
moeten dragen verhoogd met de
administratiekosten en de schade die
Adams Polendam hierdoor lijdt men een
minimum van 250,00 €.

3. Vergunning
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De huurder zorgt voor de nodige
vergunningen voor plaatsing van de
container op openbaar domein. Kosten en
boetes, wegens geen vergunning, zijn ten
laste van de huurder.





Indien containers op de openbare weg
worden geplaatst, moeten deze voorzien
zijn van de nodige signalisatie. Dit dient
mee te worden opgegeven bij bestelling
van de container. Verlies of schade aan
deze zaken is ten laste van de huurder.

De klant is verantwoordelijk voor alle
hieraan verbonden kosten waaronder
onder meer de sleepkosten, de boetes, de
stockagekosten, een vergoeding voor
immobilisatie van de container van 2,5
euro per dag.

4. Plaatsing container

5. Erkenningen





Adams Polendam NV is erkend val-i-pac
operator.



Adams Polendam NV is erkend IHM voor
gevaarlijke afvalstoffen (teer en asbest) ,
en beschikt over een KBS-gevaarlijke
afvalstoffen. (KwaliteitsBorgingSysteem)








De plaatsing van de container gebeurt op
een daartoe aangewezen plaats door de
huurder.
Bij plaatsing op verhardingen op
aanwijzing van de huurder zal dit gebeuren
op verantwoordelijkheid van de huurder.
Dit voor de eventuele schade door
plaatsing of manoeuvreren.
Containers mogen nooit op eigen initiatief
verplaatst worden. Hetzij met kranen ,
wielladers of andere container
vrachtwagens.
Elke schade veroorzaakt door de huurder
aan de container is ten laste van de
huurder.
Indien de container op overheidsbevel
verwijderd wordt is de klant gehouden om
Adams Polendam hiervan onmiddellijk van
op de hoogte te stellen.

6. Laadcapaciteit containers
10 m³ = maximaal 12.000 kg
12 m³ = maximaal 12.000 kg
20 m³ = maximaal 10.000 kg
30 m³ = maximaal 10.000 kg

M-DOC-2.01 ACCEPTATIEVOORWAARDEN ZUIVER PUIN
 Toegelaten
X Verboden
▪ Steenpuin
▪ Zand en verdachte grond
▪ Ongewapend betonpuin
▪ Asfalt
▪ Dakpannen
▪ Stortafval (hout, plastiek, kunststoffen,
▪ Tegels
groenafval, metalen, gips, cellenbeton,
▪ Natuursteen
gipsplaten,…)
▪ Asbest
M-DOC-2.02 ACCEPTATIEVOORWAARDEN ONZUIVER PUIN
 Toegelaten
X Verboden
▪ Steenpuin
▪ Zand en verdachte grond
▪ Ongewapend betonpuin
▪ Asfalt
▪ Dakpannen
▪ Stortafval (hout, plastiek, kunststoffen,
▪ Tegels
groenafval, metalen, gips, cellenbeton,
▪ Natuursteen
gipsplaten,…)
▪ Maximaal 10 % zandfractie
▪ Asbest
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M-DOC-2.03 ACCEPTATIEVOORWAARDEN ZAND EN STENEN
 Toegelaten
X Verboden
▪ Steenpuin
▪ Zand en verdachte grond
▪ Ongewapend betonpuin
▪ Asfalt
▪ Dakpannen
▪ Stortafval (hout, plastiek, kunststoffen,
▪ Tegels
groenafval, metalen, gips, cellenbeton,
▪ Natuursteen
gipsplaten,…)
▪ Minimaal 50 % stenen
▪ Asbest
▪ Maximaal 50 % zand/grondfractie
M-DOC-2.04 ACCEPTATIEVOORWAARDEN GROND
Toegelaten
X Verboden
▪ Steenpuin
▪ Zand en verdachte grond
▪ Ongewapend betonpuin
▪ Asfalt
▪ Dakpannen
▪ Stortafval (hout, plastiek, kunststoffen,
▪ Tegels
groenafval, metalen, gips, cellenbeton,
▪ Natuursteen
gipsplaten,…)
▪ Minimaal 75 % zand/grond fractie
▪ Asbest
M-DOC-2.05 ACCEPTATIEVOORW. GEMENGD BOUW- EN SLOOPAFVAL
 Toegelaten
X Verboden
▪ Mengsel van bouw- en sloopafval (beton,
▪ Huishoudelijk afval
cement, metselwerk, bakstenen, dakpannen,
▪ Autobanden
aardewerk, tegels, natuursteen,..) en hout,
▪ Asbest
bouwfolie en metaal
▪ Accu’s en gevaarlijke stoffen (verf, olie,
▪ Beperkte hoeveelheid glas, roofing, gyprocOplosmiddelen, bijtende stoffen,…)
platen, isolatie, kalkproducten, … (max. 1%)
▪ Teerhoudende producten
▪ Container dient minstens 50% inert afval te
▪ Afval in gesloten vuilniszakken
bevatten
▪ Maximaal 50 % aan niet inert materiaal

M-DOC-2.06 ACCEPTATIEVOORWAARDEN HOUT (AB)
 Toegelaten
X Verboden
▪ Afbraakhout of sloophout
▪ Treinbielzen
▪ Paletten, kisten, kratten,..
▪ Geïmpregneerd hout
▪ Kabeltrommels
▪ Bevuild hout (olie, teer, gevaarlijke stof,..)
▪ Planken en balken
▪ Groenhout
▪ Deuren en kasten
▪ Aanklevende roofing of isolatie
▪ Gebruikt bekistingshout
▪ Spaanplaten, multiplex, triplex en vezelplaten
▪ Resten van timmerhout
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M-DOC-2.07 ACCEPTATIEVOORWAARDEN GROENAFVAL
 Toegelaten
X Verboden
▪ Struiken en snoeiafval
▪ Verdachte en vervuilde grond
▪ Kleine en grote bomen
▪ Graszoden
▪ Wortels
▪ Recycleerbare stoffen (papier en karton,
Glas, bouw- en sloopafval, kunststof, folie,
Rubber en aarde)
▪ Gevaarlijke afvalstoffen

M-DOC-2.08 ACCEPTATIEVOORWAARDEN STORTAFVAL
 Toegelaten
X Verboden
▪ Mengsel van bouw- en sloopafval (beton,
▪ Huishoudelijk afval
cement, metselwerk, bakstenen, dakpannen,
▪ Autobanden
aardewerk, tegels, natuursteen,..) en hout,
▪ Asbest
bouwfolie en metaal
▪ Accu’s en gevaarlijke stoffen (verf, olie,
▪ Beperkte hoeveelheid glas,
Oplosmiddelen, bijtende stoffen,…)
Roofing, gyprocplaten, isolatie, kalkproducten, ▪ Teerhoudende producten
…
▪ Grof vuil

M-DOC-2.09 ACCEPTATIEVOORWAARDEN GYPROC
 Toegelaten
X Verboden
▪ Enkel gyproc – 100 %
▪ Andere verontreinigingen
▪ Plaaster of kalk
▪ Gevaarlijke afvalstoffen

M-DOC-2.10 ACCEPTATIEVOORWAARDEN GLAS
 Toegelaten
X Verboden
▪ Enkel vlakglas – 100 %
▪ Hout van ramen
▪ Flessen en lampenglas
▪ KSP (Keramiek, steen en porselein)
▪ Stortafval (Asbest, gyproc, roofing,
Kunststoffen, hout, groenafval, metalen,
Gips, cellenbeton)
▪ Gevaarlijke afvalstoffen

M-DOC-2.11 ACCEPTATIEVOORWAARDEN ISOLATIE
 Toegelaten
X Verboden
▪ Isolatiematerialen : piepschuim, isolatie▪ Asbesthoudende isolatiematerialen
Platen,…
▪ Stortafval (Asbest, gyproc, roofing,
▪ Glaswol
Kunststoffen, hout, groenafval, metalen,
▪ Rotswol
Gips, cellenbeton)
▪ Gevaarlijke afvalstoffen
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M-DOC-2.12 ACCEPTATIEVOORWAARDEN PLASTIEK
 Toegelaten
X Verboden
▪ PVC (Speelgoed e.d.)
▪ PMD (Plastiek, metaal en drankkartons)
▪ Hard plastiek
▪ Stortafval (Asbest, gyproc, roofing,
▪ Bouwfolies
Kunststoffen, hout, groenafval, metalen,
▪ PE(Polyethyleen) (Tuinmeubelen e.d.)
Gips, cellenbeton)
▪ PP(Polypropyleen)
▪ Gevaarlijke afvalstoffen
▪ HDPE (Vaten e.d. – proper)

M-DOC-2.13 ACCEPTATIEVOORWAARDEN PAPIER EN KARTON
 Toegelaten
X Verboden
▪ Zuiver droog papier en karton
▪ Nat karton of papier
▪ Verpakkingspapier
▪ Vervuild, gecoat en/of geplastificeerd
▪ Verpakkingskarton
papier en karton
▪ Plastiek mapjes
▪ Rottend papier
▪ Verontreinigingen met andere afvalstoffen

M-DOC-2.14 ACCEPTATIEVOORWAARDEN ASBEST*
 Toegelaten
X Verboden
▪ Hechtgebonden asbestafval (golfplaten,
▪ Vrije asbest
Leien, buizen, bloembakken, dorpels,…)
▪ Andere afvalstoffen dan asbestcementhoudende materialen
Steeds met big-bag. Afsluiten van big-bag verplicht, en maximaal geladen tot aan de rand. Vraag
onze infobrochure : KBS-DOC-006_Infobochure

M-DOC-2.15 ACCEPTATIEVOORWAARDEN YTONG
 Toegelaten
X Verboden
▪ Enkel Ytong – 100%,
▪ Plaaster of kalk of gipsblokken
▪ Lichte verontreiniging van cement
▪ Gevaarlijke afvalstoffen
▪ Andere verontreinigingen

Voorwaarden van toepassing op onze 3 site’s :
Adams Polendam NV – Site Beerse – Polendam 13 – 2340 Beerse
Adams Polendam NV – Site Massenhoven – Zagerijstraat 9 – 2240 Massenhoven
Adams Polendam NV – Site Geel – Leukaard 1 -2440 Geel

Tel : 014/61 71 83 - info@adams-polendam.be
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