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Veldhuis Klarenbeek b.v.
Brinkenweg 36
7381 BK Klarenbeek
055-3011937
info@veldhuisklarenbeek.nl
www.veldhuisklarenbeek.nl

Voorwoord

Hierbij treft u het acceptatiereglement van Veldhuis Klarenbeek b.v.
Hierin vind u een duidelijk overzicht van welke afvalstoffen er bij ons kunnen worden afgeleverd.
Vanaf 2012 zijn wij BRL9335-1 gecertificeerd.
Voor meer informatie over deze BRL verwijzen wij u naar de website van het SIKB www.sikb.nl.
Door een zorgvuldig opgesteld acceptatiebeleid wordt voorkomen dat afvalstoffen worden
geaccepteerd die wij bij Veldhuis Klarenbeek niet mogen aannemen/verwerken.
Meer informatie
Mocht u na het lezen van ons acceptatiereglement nog vragen hebben dan kunt u contact met ons
opnemen via de email en of telefoon:

Email:info@veldhuisklarenbeek.nl
Telefoonnummer: 055-3011937

Het acceptatiereglement wordt elk jaar ge-update.
Het acceptatiereglement kunt u verkrijgen op kantoor en is te downloaden via onze website
www.veldhuisklarenbeek.nl

Ons bedrijf
Veldhuis Klarenbeek b.v. heeft sinds 2012 een vergunning voor recycling.
Veldhuis Klarenbeek is tevens BRL9335-1 gecertificeerd.
Om deze certificering en vergunning te behalen/behouden moeten wij voldoen aan bepaalde eisen.

Algemene regels Veldhuis Klarenbeek b.v.
Het terrein van Veldhuis Klarenbeek b.v. is alleen toegankelijk voor:
 Personeel Veldhuis Klarenbeek
 Personen die stoffen aanvoeren en/of gerecyclede producten ophalen.
 Leveranciers die goederen aanleveren/afhalen.
 Toezichthouders van Gemeente, Waterschap, Provincie en het Rijk.
Het aanleveren van stoffen kan alleen plaatsvinden gedurende de openingstijden
van Veldhuis Klarenbeek.
Na sluitingstijd is het verboden toegang voor onbevoegden.
Let op!!! Materieel van Veldhuis v.o.f. heeft altijd voorrang!

Openingstijden Veldhuis v.o.f.
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

07.00-17.00 uur
07.00-16.00 uur
gesloten

Op officiële feestdagen is Veldhuis Klarenbeek b.v. gesloten.

Soorten afval
Hierbij treft u een overzicht van de soorten afval/grondstoffen die wij aannemen.
Het is onmogelijk om alle afvalsoorten te benoemen, mocht u een afvalsoort missen in de lijst dan kunt
u voor verdere informatie contact met ons opnemen 055-3011937.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Baksteenpuin
Betonpuin
Bouw- en sloopafval
Dak bouw- en sloopafval
Dakgrind
Grond
Grof snoeihout
Hout (A en B)
Hout (C)
Papier
Stobben
Tuin- en plantsoenafval
Verkleind snoeihout

Alle afval en grondstoffen die bij ons binnen komen worden beoordeeld en daarna toegewezen aan
een vak of container.

Aanlevering, weeg en losprocedure
Veldhuis Klarenbeek b.v. bepaald bij aankomst onder welk afvalstroom er gestort gaat worden.
Wij beschikken over een geijkte weegbrug die zich rechts naast het kantoor bevind.
Weeg en losprocedure:













U rijdt de weegbrug op.
Verplicht melden op kantoor.
Meld het afvalsoort. (wordt gecontroleerd) Geef evt. begeleidingsbrief af.
U ontvangt indien nodig een afvalstroomnummer.
e
1 weging vind plaats.
U rijd naar achter. (volg de routeadvies)
U meld zich bij de terreinbeheerder/opzichter.
Hier ontvangt u instructies waar u kunt lossen.
Na het lossen rijd u weer naar de weegbrug.
Melden op kantoor
e
2 weging vind plaats.
U ontvangt een weeg bon.

Betaling kan direct plaats vinden per kas en of pin.
Ook is er een mogelijkheid voor bedrijven om te storten/af te halen op rekening.
Wij verzoeken u vriendelijke om een actueel kvk uitdraai mee te nemen of ons per email toe te
zenden.
Aanleveringsregels




U bent verplicht om ons een begeleidingsbrief te overhandigen.
Mocht achteraf blijken dat u een verkeerd afvalsoort heeft benoemd, dan behouden wij
ons het recht om alsnog te wijzigen.
Het is verboden om onderstaande stoffen te storten:

De volgende milieuschadelijke stoffen mogen niet bij Veldhuis Klarenbeek b.v. worden
aangeboden:
1. Stoffen die volgens de Kernenergiewet (stb. 1963, 82) en Destructiewet (stb. 1957, 84)
als milieuschadelijk zijn aangewezen.
2. Huishoudelijk, chemisch en daarmee vergelijkbaar afval.
3. Verven zoals lakken, coatings, beitsen, primers, verfslib, filtermatten, kleurstoffen en
dergelijke.
4. Oplosmiddelen zoals thinners, terpentines, ammoniak-oplossingen en dergelijke;
5. Lijmen zoals montagekitten, pvc-lijmen, twee-componentenlijmen, kunstharslijmen etc
6. Chemische bouwstoffen, waaronder morteltoevoegingen en plamuren;
7. Afdichtingsmiddelen, waaronder kitspuiten, purschuim/foam en bitumen;
8. Olie en vetten zoals diesel- en huisbrandolie, hydraulische olie, motorolie, remvloeistoffen,
smeerolie, ontkistingsolie, oliefilters, absorptiekorrels, persluchtcondensaat, soldeervet en
-pasta etc.
9. Bestrijdingsmiddelen
10. Zuren en logen
11. Reinigingsmiddelen
12. Koelkasten en diepvriezers, accu’s en batterijen, energiezuinige lampen, TL-buizen en
PCB-houdende condensatoren van lichtarmaturen;
13. Afvalstoffen die vallen onder het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur
(stb. 2004, 340);
14. Zelf ontbrandbare of licht ontbrandbare afvalstoffen
15. Ontplofbare afvalstoffen.
16. Asbest



De aangeboden stoffen mogen bij het uitstorten (Volgens beoordeling Veldhuis
Klarenbeek b.v.)
1.
2.
3.
4.
5.

geen riekende geur verspreiden
geen stof veroorzaken
niet minder dan 35% v/v droge stof bevatten
geen broei vertonen en/of veroorzaken
geen brandende of smeulende materialen bevatten

4.Overige bepalingen:
1) Veldhuis Klarenbeek b.v. is bevoegd te allen tijde het acceptatiereglement te wijzigen/aan te
passen.
Dit geldt ook voor de acceptatietarieven en verkoopprijzen.
2) Het betreden van het terrein Veldhuis Klarenbeek b.v. is geheel op eigen risico.
3) Eigen materieel van Veldhuis Klarenbeek heeft altijd voorrang.
4) Als u de het rijdende voertuig verlaat om te storten, bent u verplicht om een oranje jasje te dragen.
Deze zijn in bruikleen te verkrijgen bij ons op kantoor.

