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Acceptatiereglement 
Artikel 1 Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing op het aanbieden en het accepteren van steenachtige afvalstoffen ten behoeve van de 
mobiele bewerkingsinrichting van Sando Puinrecycling gevestigd aan de Oranjestraat 59 te Rijsbergen. 

Artikel 2 Verklaring van begrippen 
2.1 Aanbieder 

Degene door wie of namens wie steenachtige afvalstoffen ter bewerking wordt aangeboden. 

2.2 Acceptant 

De directie Sando Puinrecycling of de door de directie aangewezen vertegenwoordiger (s). 

2.3  Bewerker 

Sando Puinrecycling (mobiele bewerkingsinrichting) 

2.4  Steenachtige afvalstoffen 

Steenachtige afvalstoffen zijn afvalstoffen die onder andere vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en 
andere bouwwerken, zoals kunstwerken en wegen, alsmede vergelijkbare steenachtige bedrijfsafvalstoffen. Deze moeten 
voldoen aan de eisen gesteld in artikel 8 van dit reglement. 

Artikel 3 Geldigheid 
3.1 Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen ten behoeve van het op locatie bewerken van steenachtige afvalstoffen 

m.b.v. de mobiele bewerkingsinrichting. Door het aanbieden van steenachtige afvalstoffen wordt de aanbieder geacht met dit 
reglement in te stemmen. 

3.2 Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de bewerker 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 vigerende wettelijke bepalingen. 

3.3 Voor zover er door het bevoegd gezag aanvullende voorwaarden worden gesteld aan de acceptatievoorwaarden zijn deze 
eveneens van toepassing. Deze worden bijgaand kenbaar gemaakt. 

Artikel 4. Beheer en exploitatie 
4.1 De mobiele bewerkingsinrichting is eigendom Sando Puinrecycling en wordt opgesteld binnen een vooraf afgebakende 

projectlocatie (mobiele bewerkingsinrichting).  

Artikel 5. Toegang 
5.1 De mobiele bewerkingsinrichting is alleen toegankelijk voor medewerkers van de bewerkingsinstallatie en na verkregen 

toestemming. 

Artikel 6. Werktijden 
6.1 De mobiele bewerkingsinrichting is werkzaam op werkdagen van 07.00 uur t/m 18.00 uur. 

Artikel 7. Aanbieden van steenachtige afvalstoffen 
7.1 Zo mogelijk dienen de partijen steenachtige afvalstoffen minimaal 2 weken voor aanvang van de bewerking te worden 

gemeld, zodat vooraf een visuele en organoleptische inspectie gehouden kan worden.  

7.2 Verontreinigd steenachtige afvalstoffen mag niet bij de mobiele bewerkingsinrichting worden aangeboden. 

7.3 Na acceptatie mag geen steenachtige afvalstoffen worden bijgestort. 

Artikel 8. Acceptatie steenachtige afvalstoffen 
8.1 Verontreinigd bouw en sloopafval wordt niet geaccepteerd. Hieronder vallen onder andere: 

 asbest, asbesthoudende en asbestgelijkende materialen; 

 verontreinigde grond; 

 teerhoudend asfalt; 

 verontreinigingen met roet; 

 klein chemisch afval (kit, verf, oplosmiddelen); 

 dakbedekkingsmaterialen (dakmastiek, dakgrind, etc.); 

 huisvuil; 

 gips; 

 overige (afval)stoffen welke worden aangemerkt als gevaarlijke afvalstoffen' 
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8.2 Alleen bewerkbaar steenachtige afvalstoffen wordt geaccepteerd. 

8.3 Bij de mobiele bewerkingsinrichting worden de volgende afvalstoffen geaccepteerd: 

 betonpuin 

 metselwerk puin 

 gemengd puin 

 opgebroken verhardingsmateriaal (klinkers, funderingsmateriaal). 

8.4 Alleen bewerkbare steenachtige afvalstoffen worden geaccepteerd. Voor zover deze niet meer dan: 

 25 % (m/m) fijne bestanddelen (grond/zand),; 

 1 % (m/m) of 2,5 % (V/V) hout; 

 en 1 % (m/m) of 2,5 % (V/V) ander, niet steenachtige bestanddelen bevat.  

Steenachtige afvalstoffen, afkomstig van sorteerinstallaties of milieustraten mogen maximaal 5% (m/m) materiaal door zeef 
11,2 mm bevatten. 

8.5 Het steenachtige afvalstoffen mag geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten. In twijfelgevallen worden monsters 
genomen die zullen worden onderzocht op verontreinigingen. De kosten van het onderzoek worden doorberekend aan de 
aanbieder. In afwachting van de uitslag van dit onderzoek wordt het materiaal niet bewerkt. 

8.6 Ten onrechte gestorte materialen dienen direct verwijderd te worden. Dat geldt ook voor materialen die aanvankelijk 
geaccepteerd zijn, maar waarvan na het storten is gebleken dat ze geheel of gedeeltelijk onacceptabel zijn. Sando 
Puinrecycling is gerechtigd reeds geaccepteerd materiaal dat niet voldoet aan het onderliggende acceptatiereglement alsnog 
te weigeren.  

 Ingeval asbest, asbesthoudende en asbestgelijkende materialen worden aangetroffen in de aangeboden steenachtige 
afvalstoffen voorafgaand of tijdens de verwerking zal het project worden stopgezet. 

8.7 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. 

8.8 In geval van overschrijding van de EURAL-criteria van gestorte materialen, worden de betreffende overheidsinstanties 
ingelicht. Na aantreffen van asbest- of asbestverdacht materiaal wordt melding gemaakt aan het bevoegd gezag conform de 
asbestzorgvuldigheidsmodule. 

8.9 Van alle afgekeurde (geweigerde) partijen wordt een bestand bijgehouden. 

Artikel 9. Aanbiedingsprocedure 
9.1 De aanbieder neemt contact op met de acceptant. 

9.2 De acceptant beoordeelt of de materialen geaccepteerd worden. Hierbij wordt uitgegaan van de in het contract genoemde 
door de aanbieder verstrekte gegevens en de door de acceptant uitgevoerde inspectie op het materiaal.  

9.3 Al het materiaal wordt visueel gecontroleerd vóór acceptatie in de breker.  

9.4 Als er twijfels bestaan over de mate van verontreiniging van de materialen wordt er gehandeld volgens artikel 8 lid 6. In geval 
van verontreiniging wordt, al naar gelang de situatie, gehandeld volgens artikel 8 lid 6 t/m lid 9. 

9.5 De hoeveelheid van alle geaccepteerde en bewerkte materiaal wordt bepaald middels de automatische weeginstallatie op de 
mobiele bewerkingsinrichting. 

9.6 Contracten en weeggegevens worden gedurende een periode van 30 jaar bewaard door de administratie. 

9.7 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur.  

Artikel 10. Nadere bepalingen t.a.v. aangevoerd steenachtige afvalstoffen 
10.1 De overeenkomst en aansprakelijkheid tussen aanbieder en opdrachtgever/aanbieder worden in het hiervoor bestemde 

contract met de aanbieder geregeld. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid  
11.1 De aanbieder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn medewerkers of door het door hem gebruikte 

materieel, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere materialen, aan medewerkers en eigendommen van de 
mobiele bewerkingsinrichting dan wel van derden, voor de bewerker werkzaam. 

11.2 De aanbieder vrijwaart de beheerder in het in artikel 11 lid 1 bedoelde geval voor alle schadeaanspraken van derden, 
ongeacht de oorzaak van de schade. 

11.3 De aanbieder mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op de mobiele bewerkingsinrichting belemmeren. 


