Acceptatievoorwaarden
1.

Algemeen
1.1.
Afvalstoffen worden uitsluitend geaccepteerd tijdens de openingstijden.
1.2.
De instructies van de bedrijfsleider dienen strikt te worden opgevolgd.
1.3.
De voertuigen waarmee wordt aangevoerd dienen in goede staat te zijn, zodat het terrein niet verontreinigd
wordt door bijv.: olie, brandstof, koelvloeistof etc..
1.4.
De toegestane maximum snelheid is 10 km/uur op het terrein.

2.

Controle op de kwaliteit en acceptatie van de afvalstoffen
2.1.
De aangeboden afvalstoffen worden bij binnenkomst door de acceptant visueel gecontroleerd, hierbij wordt
erop gelet dat er geen, zoals vermeld in de kwaliteitseisen, onrechtmatigheden in het afval voorkomen.

3.

Sorteren van de afvalstoffen
3.1.
Na de visuele controle, acceptatie en registratie kan het afval in de daarvoor bestemde stortvakken
gedeponeerd worden, hierbij dienen de instructies van de bedrijfsleider strikt te worden gevolgd.
3.2.
Degene, die zich niet houdt aan de instructies van de bedrijfsleider zal verzocht worden het terrein te
verlaten.
3.3.
Blijkt dat tijdens het storten de afvalstof afwijkt van het vermelde, dan kan worden besloten de partij afvalstof
niet te accepteren of als een andere afvalstof in te nemen.

4.

Eigendomsoverdracht afvalstoffen
4.1.
De eigendomsoverdracht van de afgevoerde afval- en reststoffen vindt plaats nadat de volledige
acceptatieprocedure voor afvalstoffen is doorlopen en derhalve niet enkel op het moment van de feitelijke
afgifte.
4.2.
Indien blijkt dat de afvalstoffen niet overeenstemmen met de vooraf opgegeven omschrijving van de
afvalstoffen vindt het moment van acceptatie niet plaats. RETERRA B.V. is op dat moment houder van de
afvalstof, maar geen eigenaar van de afvalstof. Schades veroorzaakt tijdens het houderschap van de
afvalstof zijn voor rekening en risico van de ontdoener.
4.3.
Ontdoener heeft 48 uur de tijd om de afvalstof af te voeren, dan wel een overeenstemming te hebben bereikt
met RETERRA B.V. waardoor RETERRA B.V. alsnog eigenaar wordt van de afvalstof.
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5. Afvalstoffen en kwaliteitseisen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de in te nemen afvalstoffen met de relevante informatie.
Overzicht te accepteren grond- en afvalstoffen:
Afvalstof

Groenafval, takken,
watercultures, blad,
stammen, schoffelvuil,
agrarisch afval en
vergelijkbare organische
afvalstoffen

Euralcode(-s)

02 01 03
02 01 07
02 03 04
19 12 12

20 02 01
Stobben

02 01 03
02 01 07
19 12 12

20 02 01
Gras

Ziek bomenhout

02 01 03
19 12 12

20 02 01
02 01 03
02 01 07
19 12 12

Compost
Sloop- en resthout
A-kwaliteit

Sloop- en resthout
B-kwaliteit

Sloop- en resthout
C-kwaliteit

Kolken- en veegvuil
(RKG)

03 01 01
03 01 05
03 03 01
15 01 03
17 02 01
19 12 07
20 01 38
03 01 01
03 01 05
03 03 01
15 01 03
17 02 01
19 12 07
20 01 38
17 02 01
17 02 04*
19 12 06*
20 01 37*
20 01 38
20 03 03
20 03 06
19.08.02
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Kwaliteitseisen

Risico

Be-/verwerken van groenafval
Drogen van compost en diverse
producten
Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval
(inclusief mengsels van materialen) van
mechanische afvalverwerking
Veredelen hoogwaardige
meststoffen/bodemverbeteraars
Be-/verwerken als groenafval
Productie biofiltermateriaal
Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval
(inclusief mengsels van materialen) van
mechanische afvalverwerking
Veredelen hoogwaardige
meststoffen/bodemverbeteraars
Be-/verwerken als groenafval
Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval
(inclusief mengsels van materialen) van
mechanische afvalverwerking
Inkuilen grasachtig materiaal
D193 Voorwaarden en procedures voor
verwerking ziek bomenhout / Verwerken
als groenafval Overig, niet onder 19 12
11 vallend afval (inclusief mengsels van
materialen) van mechanische
afvalverwerking
Veredelen hoogwaardige
meststoffen/bodemverbeteraars
Op- en overslag sloop- en resthout

Paragraaf 5.2

Laag

Geen

Paragraaf 5.2

Laag

Geen

Paragraaf 5.2

Laag

Geen

Paragraaf 5.2

Laag

Geen

Paragraaf 5.2

Laag

BOOM

Paragraaf 5.2

Laag

Geen

Op- en overslag sloop- en resthout.
Be-/verwerken
Verbranden hout
Drogen van compost en diverse
producten

Paragraaf 5.2

Laag

Geen

Op- en overslag sloop- en resthout
Be-/verwerken

Paragraaf 5.2

Matig

Geen

Indikken, ontwateren en verwerken van
kolkenslib en veegvuil (RKG)

Paragraaf 5.2

Laag

Geen

Omschrijving

Monstername

2

5.1 Verontreinigde afvalstoffen
Afvalstoffen verontreinigd met bepaalde stoffen mogen niet bij RETERRA B.V. worden aangeboden.
Hieronder vallen:
A) Stoffen als:
 Gevaarlijk afval m.u.v. Sloop- en resthout C-kwaliteit, Asbest(verpakt), KCA, Bouw- en sloopafval en grond;
 Giftige stoffen m.u.v. Sloop- en resthout C-kwaliteit, Asbest(verpakt), KCA, Bouw- en sloopafval en grond;
 In aanraking met water, brandbare of giftige gassen ontwikkelen m.u.v. KCA;
 Zelf ontbrandbaar zijn of licht ontvlambaar m.u.v. KCA;
 Ontplofbaar;
 Schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier en gewas m.u.v. KCA;
 Milieu hygiënisch, esthetisch en/of m.u.v. KCA.
B) Stuivende of stofvormende afvalstoffen, tenzij deze deugdelijk verpakt en (zo nodig) bevochtigd worden
aangeleverd;
C) Pathologisch afval;
D) Kadavers of gedeeltes daarvan, fecaliën, vlees en/of visafval, slachtafval;
E) Radioactief afval;
F) Autowrakken, schroot, etc.;
G) Onjuist verpakt asbesthoudend materiaal.
5.2 Kwaliteitseisen
Groene reststromen
Groene reststromen dienen separaat te worden aangeleverd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 4 hoofdstromen, te
weten:
1. Integraal groenafval: mengsel van houtachtig materiaal verkregen door snoeiwerkzaamheden. Geringe
hoeveelheid aarde toegestaan.
2. Gras en slootmaaisel: maaisel van bermen, grasvelden en plantsoenen en maaisel uit watergangen en
sloten. Geringe hoeveelheid aarde toegestaan.
3. Blad: Vrijgekomen uit bladkorven. Blad uit veegvuil is hiervan uitgesloten. Geringe hoeveelheid aarde
toegestaan
4. Stobben/stronken: vrijgekomen bij rooiwerkzaamheden. Geringe hoeveelheid aarde toegestaan.
N.B.: Voor niet bij 1-4 genoemde groene reststromen geldt acceptatie in overleg. Deze dienen minimaal 1 dag van te voren
te worden gemeld.
Ziek bomenhout alleen locatie Goor
De leverancier moet de levering van ziek bomenhout minimaal 1 dag van tevoren aanmelden.
De leverancier moet al het ziek bomenhout apart van andere houtsoorten en groenafval aanleveren. Storten geschiedt op
een apart deel van het bedrijfsterrein, gescheiden van ander hout op instructie van de beheerder.
De voorwaarden zijn van toepassing op iepziekte, kastanje bloedingsziekte, Phytophthora ramorum (een hardnekkige
pseudoschimmel) en Verticillium (bodemschimmel die zich gedraagt als de iepziekte) volgens bijlage C van het BVOR
certificeringssyteem voor verwerkers van ziek bomenhout.
Gras met Jacobskruiskruid
De leverancier moet de levering van partijen gras met Jacobskruiskruid minimaal 2 dagen van tevoren aanmelden en bij
aankomst op het bedrijfsterrein.
De leverancier moet gras met Jacobskruiskruid gescheiden van ander groenafval aanbieden
Invasieve exoten
Groenafval/bovengronds maaisel met een risico op invasieve exoten worden geaccepteerd op locatie Goor (niet op locatie
Geldermalsen) onder het certificaat ‘Erkende verwerker invasieve exoten’. Wortelresten al dan niet met grond en/of
afgegraven grond met wortelresten en/of maaisel worden niet geaccepteerd.
Groenafval met invasieve exoten moet separaat worden aangeleverd.
Voorbeelden zijn o.a. Japanse duizendknoop, De Reuzenbereklauw en de Reuzenbalsemien.
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A-hout:

Alle soorten schoon onbehandeld/ongeverfd hout, exclusief hardhout soorten;

Alle soorten emballage bestaande uit hout.
Hout dat niet onder A-hout valt is:

Resthout van B of C kwaliteit;

Hout, emballage materiaal of kabeltrommels vermengt met verlijmt/geperst hout, kunststoffen, metalen of textiel;

Containers gemengd met A-hout en B-hout, dit wordt volledig ingenomen als B kwaliteit;

Containers gemengd met A-hout en C-hout, dit wordt volledig ingenomen als C kwaliteit;

Hout vermengd of andere stoffen bevattend, zoals stenen, grond, betondelen, bakstenen, teerplakken, organisch
materiaal etc..
B-hout:

Geverfd, gelakt en/of verlijmd hout niet zijnde A- of C-hout;

Vezel en verlijmde platen zoals bijv.:
- hardboard
- softboard
- geplastificeerde houtsoorten
- spaanplaat
- multiplex
- enz.

Houtmaterialen in de vorm van kozijnen of deuren;

Houten meubelstukken zonder bekleding;

Emballage materiaal vermengt met geperst/verlijmt hout.
C-hout:
Geïmpregneerd hout, zijnde behandeld hout waar stoffen al dan niet onder druk zijn ingebracht om de gebruiksduur te
verlengen:

Gewolmaniseerd C-hout (CCA en CC-hout); CCA-hout bevat naast koper en chroom ook arseen; CC-hout bevat
koperen chroom, maar geen arseen;
1. Gecreosoteerd hout (met koolwaterstoffen en teren bewerkt), bijv.: spoorbielzen;
2. Hout dat met andere middelen (fungiciden, insecticiden, boorhoudende verbindingen, quaternaire
ammoniumverbindingen) is behandeld teneinde de gebruiksduur te verlengen.

Niet-gewolmaniseerd C-hout;

Bielzen;

Tuinhout;

Rasterpalen.
Hout dat niet onder C-hout valt:

Hout vermengd of grotendeels bestaand uit kunststof, papier, textiel, karton, folie of plastic;

Hout met grote hechtingsdelen zoals stroken bandijzer, aluminium en winkelhaken;

Hout vermengd of andere stoffen bevattend, zoals stenen, grond, betondelen, bakstenen, teerplakken, etc.;
Algemeen geldt dat alle extra sorteer- of verwerkingskosten die gemaakt worden door het niet nastreven van de
bovengenoemde punten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever van de stort.
Kolken- en veegvuil (RKG)

Veegvuil van machinaal vegen van overige openbare ruimten Afval dat vrijkomt bij het door gemeenten of
reinigingsdiensten machinaal vegen van openbare straten, terreinen en openbare ruimten, niet zijnde stranden;

RKG-slib Afval dat vrijkomt bij het leegzuigen van openbare rioleringsstelsels en centrale opvangputten van
rioleringsstelsels langs wegen (kolken) en bij het leegzuigen van pompkelders in tunnels, het betreft slib afkomstig
van gemalen en het betreft zand afkomstig van de zandvangers van regionale rioolwaterzuiveringsinstallaties
(RWZI’s);

Ingaande kolken- en veegvuil reststromen moeten minimaal voldoen aan klasse industrie en moeten asbestvrij zijn;

Aangeboden partijen mogen niet meer dan 10 gewichtsprocenten aan bodemvreemd materiaal bevatten;

Projectmatige partijen van onbekende herkomst moeten vooraf door de aanbieder aantoonbaar gekeurd zijn;

Stromen van industriële reinigingswerkzaamheden worden niet geaccepteerd.
Partijen grond met voorinformatie
Op partijen grond met voorinformatie is al een indicatief onderzoek uitgevoerd. Deze partijen kunnen worden ontvangen.
Hierna volgt een partijkeuring volgens het Bbk (Besluit bodemkwaliteit).
Afvalstoffen Milieupark Hof van Twente
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De volgende afvalstoffen kunnen door particulieren uit de gemeente Hof van Twente worden aangeleverd volgens de
informatie afvalstoffeninzameling Hof van Twente die jaarlijks gepubliceerd wordt in het Hofweekblad Hof van Twente.
Afvalstof Milieupark

Euralcode

KCA

Euralcode

PVC en landbouwplastic

02 01 04

Accumulatoren

200133*

20 01 39

Bak/braadolie/vetten

200125*

Papier

20 01 01

Batterijen

200133*

Asbest(plaatmateriaal)

17 06 01*

Bestrijdingsmidd.vast

200119*

17 06 05*

Bestrijdingsmidd.vloeib.

200119*

17 02 02

Brandbare vaste stoffen

200127*

20 01 01

Brandbare vloeistoffen

200113*

20 01 02

Brandblusapparaten

200199

20 01 39

Bijtende org.vloeistoffen

200114*

20 01 40

Bijtende zure anorg.vloeistoffen

200114*

20 01 99

Gasontladingslampen

200121*

20 03 07

Fixeer

200117*

17 01 01

Geneesmiddelen.

200132*

17 01 02

Injectienaalden

180103*

17 01 03

Kantoor afval

200127

17 01 07

Kwik voorwerpen

200121*

17 04 05

Spuitbussen

200127*

17 04 07

Motorolie

200126*

20 01 40

Milieugevaarlijke org. vaste stoffen

200127*

16 02 11*

Milieugevaarlijke org. vloeistoffen

200129*

16 02 14

Ontwikkelaar (vloeibaar)

200117*

Grof huishoudelijk en
daarmee vergelijkbaar
bedrijfsafval

Puin

Oud ijzer

Wit- en Bruingoed

6. Registratie van de aanvoer van afvalstoffen
Geregistreerd wordt:
 datum aanvoer;
 aard van de aangevoerde stoffen inclusief Euralcode;
 herkomst;
 hoeveelheid, gewicht (alle aangevoerde afvalstoffen worden gewogen, de weegbrug 70 ton is ter plekke
aanwezig);
 stortingskosten;
 naam en adres van de aanbieder;
 de transporteur inclusief kenteken auto/vrachtwagen;
 registratie AMVB-nummer a.d.h.v. begeleidingsbrief (afvalstroomnummer).

7. Weigering afvalstoffen
In het algemeen geldt dat afvalstoffen welke niet aan de in Hoofdstuk 5 omschreven kwaliteitseisen \voldoen zullen worden
geweigerd.
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Registratie van niet geaccepteerde afvalstoffen
Indien een partij wordt geweigerd wordt hiervan tenminste geregistreerd:

datum;

begeleidingsbriefnummer;

naam en adres van de aanbieder;

de aard van het afval;

reden van weigering;

alternatieve oplossing waarvoor is gekozen;

wordt in de categorie “hoog risico” geplaatst.
Risico-indeling afvalstoffen gedurende de diverse acceptatiefases
Risico-indeling bij vooracceptatie van een nieuwe afvalstof
Vooracceptatie van een nieuwe afvalstof wil zeggen dat óf een bekende ontdoener een nieuwe afvalstof wil aanleveren óf
dat een onbekende ontdoener een nieuwe afvalstof wil aanleveren.
Hoog risico
Nieuwe klanten of een nieuwe afvalstof worden beschouwd als zijnde een hoog risico.
Een reeds bekende afvalstof wordt enkel bestempeld met “verhoogd risico” indien op basis van eerdere negatieve
ervaringen met de klant/ ontdoener is gebleken dat deze niet conform de aanlevervoorwaarden worden aangeleverd.
Matig risico
Afvalstoffen waarvan de visuele controle mogelijk is maar de kwantitatieve eisen nader worden bepaald. Deze afvalstoffen
worden apart opgeslagen.
Afvalstoffen bestemd voor het composteerproces dienen te voldoen aan bepaalde procestechnische voorwaarden
vanwege het opslaan en be-/verwerken van de afvalstroom.
Laag risico
Overige afvalstoffen, behoudens grond en groenafval, welke door de bewerkingsinrichting geaccepteerd worden, zijn als
reguliere partijen afval te beschouwen, die het bedrijf met grote regelmaat verwerkt en waaraan in de regel geen
aanvullende procestechnische voorwaarden worden gesteld.
Verder is in veel gevallen sprake van afval dat enkel visueel controleerbaar is.
Risico-indeling bij vervolgafgifte van afvalstof
Hoog risico
Enkel op basis van negatieve ervaringen met eerder aangeleverde vrachten van een bepaalde klant wordt een afvalstof
ingedeeld in de categorie “hoog risico”. Indien uit ervaringen met eerder aangeleverde vrachten blijkt dat deze niet in
overeenstemming zijn met de aanlevervoorwaarden, welke RETERRA B.V. hieraan stelt, dan wordt deze afvalstof en
hiermee ook de ontdoener in deze categorie ingedeeld.
Matig risico
Niet van toepassing (zie hierboven).
Laag risico
Alle afvalstoffen, met uitzondering van de afvalstoffen, welke wegens de negatieve praktijkervaringen ingedeeld zijn in de
categorie “hoog risico”, kunnen aangemerkt worden als afvalstoffen met een laag risico.
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