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ACCEPTATIEREGLEMENT AFVALSTOFFEN A & K RECYCLING BV
Acceptatiereglement voor afvalstoffen, die worden aangeboden binnen de inrichtingen van A
& K Recycling BV.
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Artikel 1 Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op het aanbieden en het accepteren van alle hierna benoemde
afvalstromen
Indien bij vergelijking met andere documenten zoals het KBS of het kwaliteitshandboek
verschillen opgemerkt worden inzake te accepteren en niet te accepteren stromen, dan zal het
overzicht van dit acceptatiereglement primeren.

Artikel 2 Verklaring van begrippen
2.1 Aanbieder
Degene voor wie of namens wie afvalstoffen ter verwerking worden aangeboden. De
opdrachtgever van een vervoer, verwerking en / of afvoer.
2.2 Afvalstoffen
Alle stoffen, waarvan de houder zich, met het oog op de verwerking ervan, ontdoet,
voornemens is te ontdoen of zich moet ontdoen. Stoffen zoals gedefinieerd in VLAREMA.
2.3 Beheerder
Degene die het beheer heeft over de inrichting of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s).
Ook zaakvoerder of exploitant genoemd.
2.4 Inrichting
De locatie die in staat voor de tijdelijke opslag, verwerking en nuttige toepassing van
afvalstoffen. Ook exploitatie genoemd.
2.5 Vervoerder
Degene die de afvalstoffen feitelijk aanvoert met een voertuig.
2.6 Acceptant
Degene die de afvalstoffen op de exploitatie ontvangt en de plaats aanduidt waar gestort of
gelegd kan worden.
2.7 Sorteerbaar materiaal
Een afvalstroom die een monostroom vormt en niet voorafgaand manueel uitgesorteerd moet
worden.
2.8 Niet sorteerbaar materiaal
Een afvalstroom die gemengd is en manueel voorgesorteerd moet worden ter scheiding van de
verschillende fracties alvorens per fractie opgeslagen te kunnen worden.
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Artikel 3 Toepassing
3.1 Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen op de hierna
vermelde inrichting. Door het aanbieden van afvalstoffen stemt de aanbieder in met dit
reglement.
3.2 Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door beide
partijen, beheerder en aanbieder, zijn opgesteld en getekend. 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 de geldende wettelijke
bepalingen.
3.3 Dit acceptatiereglement is tevens van toepassing indien A & K Recycling BV
afvalstromen afhaalt op een locatie in opdracht van de aanbieder. Bij het laden en het
transport van afvalstromen zijn de voorwaarden van de betreffende A & K Recycling
vennootschap van toepassing. Deze zijn beschikbaar via de website www.info@popieul.

Artikel 4 Beheer en exploitatie
4.1 Dit acceptatiereglement is van toepassing op de inrichting A & K RECYCLING BV
gelegen aan de Toevluchtweg 12B, 8620 Nieuwpoort. Deze inrichting wordt ook exploitatie
genoemd.
4.2 A & K RECYCLING BV wordt vertegenwoordigd door de bestuurder Alexander
POPIEUL die ook optreedt als bedrijfsleider van desbetreffende locatie en als exploitant of
beheerder van de inrichting.
4.3. De contactgegevens van de inrichting zijn:
✓
✓
✓
✓

Adres maatschappelijke zetel: A&K Recycling Kasteelstraat 9 8620 Nieuwpoort
Adres exploitatie: Toevluchtweg 12B, 8620 Nieuwpoort
Mail: info@popieul.be
Telefoon: GSM 0495 93 00 67

Artikel 5 Toegang
5.1 De inrichting is alleen toegankelijk voor personeel van de exploitant en -na verkregen
toestemming- voor personen die afvalstoffen aanvoeren of personen die afvalstoffen of ander
materiaal komen afhalen.
5.2 Elke vervoerder biedt zich aan hetzij op het bureel, receptie, hetzij bij de weegbrug.
5.3. Onaangekondigde of onaangemelde toegang tot het terrein is niet toegestaan.
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Artikel 6 Openingstijden
De inrichting is geopend en toegankelijk op volgende dagen:
✓ Maandag t/m vrijdag: 7:00 uur tot 12 uur - 13 uur tot 18:30 uur.
✓ Zaterdag: 8 uur tot 17 uur
✓ Zondag & Feestdagen: Gesloten

Artikel 7 Aanbieden en aanbiedingsprocedure
7.1 Afvalstoffen moeten zodanig worden aangevoerd, dat ze geen aanleiding geven tot
verstuiving en dat onderweg niets van de lading verloren gaat. De aangevoerde afvalstoffen
zijn afgedekt met een zeil, een net, of afdekplaten eigen aan het voertuig.
7.2 Bij aankomst meldt de vervoerder van de afvalstoffen zich bij de weegmeester op de
weegbrug.
7.3 De weegmeester voert een administratieve controle uit op de aangeboden materialen, of ze
toegestaan zijn op basis van de milieuvergunning van de exploitatie. Hierbij wordt uitgegaan
van de door de vervoerder en / of opdrachtgever verstrekte gegevens, hetzij schriftelijk hetzij
mondeling.
7.4 Van elke aangevoerde en in te wegen vracht dient door de aanbieder / vervoerder een
vervoersdocument opgemaakt te zijn waarop de volgende gegevens worden vermeld:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Afvalstroomnummer
Bonnummer
Datum en uur van vervoer
Gegevens van aanbieder / opdrachtgever
Herkomst afvalstoffen
Hoeveelheid afval
Soort en samenstelling afvalstof
Gegevens van de vervoerder (naam, telefoon)
Kenteken vervoermiddel

7.5 M b v de weegbrug wordt het volume / gewicht van de aangeboden vracht bepaald door
de weegmeester. Een kopie van het door de weegmeester op te maken weegbulletin en
daaraan gekoppeld acceptatiebiljet wordt aan de vervoerder ter beschikking gesteld.
7.6 Na administratieve controle mag het aangevoerde materiaal ter acceptatie aangeboden
worden op de door de weegmeester aangewezen locatie. Aldaar biedt de vervoerder zich aan
bij de acceptant, de medewerker van de exploitant die de plaats van afkippen aanduidt.

Artikel 8 Acceptatie en acceptatieprocedure
8.1 De acceptant beoordeelt of het materiaal voldoet aan de eisen die verder worden genoemd
in artikel 9.
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8.2 De beheerder van de inrichting is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie.
Indien tijdens visuele controle of na bewerking van de vracht afwijkingen vastgesteld worden
tussen administratieve controle en aangeboden vracht, heeft de beheerder het recht de vracht
te weigeren of de administratieve notering aan te passen.
8.3 De acceptant koppelt de uitkomst van de acceptatie terug aan de weegmeester waarna de
acceptatie van de vracht ofwel definitief is ofwel geweigerd wordt. De weegmeester vermeldt
tevens de afvalsoortcode waaronder de vracht definitief wordt geaccepteerd op het
acceptatiebiljet. In geval van weigeren wordt genoteerd de afvalstroom die geweigerd wordt.

Artikel 9 Geaccepteerde en geweigerde afvalstoffen
9.1 Te accepteren afvalstromen
Onderstaand overzicht beschrijft meer in detail de aanvaardbare afvalstromen.
In principe geldt dat een monostroom steeds acceptabel is, hetzij om verwerkt te worden op
de exploitatie A&K Recycling hetzij om vervoerd te worden naar een andere verwerker
conform de opdracht.
Gemengde stromen zijn acceptabel indien de volledige samenstelling overeenstemt met
onderstaand vermelde acceptabele materialen.
Indien een gemengde stroom bij de weegbrug aanvankelijk administratief aanvaard wordt,
maar bij de acceptant t g v aanvullende visuele controle geweigerd moet worden, zal de
weegmeester of exploitant van de site de situatie beoordelen. Indien nodig zal de lading
definitie geweigerd worden.

A & K Recycling BV accepteert alleen de volgende soorten afvalstofgroepen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Grof huishoudelijk afval
Glas
Kunststoffen
Bouw en sloopafval
Textiel
Hout
Voertuigbanden
Metalen, metaalschroot
Groenafval
Karton
Papier

Deze categorieën zijn vermeld op de registratie bij OVAM.
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9.2 Niet te accepteren afvalstromen
In principe geldt dat een gemengde stroom niet acceptabel is om verwerkt te worden op de
exploitatie A&K Recycling tenzij dit conform de opdracht is.
Gevaarlijke stoffen zijn nooit acceptabel, noch gemengd noch monostroom. Ze worden steeds
naar een andere verwerker vervoerd conform de opdracht.
Dit betreft onder andere asbest (monostroom), olie, verfpotten met verfresten, teerhoudend
asfalt, …
Inzake het vervoer van asbest wordt verwezen naar de info brochure asbest.
Indien de aanbieder bij de opdrachtverlening meldt dat hij gevaarlijk afval te verwijderen
heeft, wordt door A & K Recycling BV een afvalstroomnummer aangevraagd om deze
rechtstreeks af te voeren van de locatie van de aanbieder naar de externe verwerker.
Niet geaccepteerde materialen zullen onmiddellijk door of namens de aanbieder worden
afgevoerd. Dat geldt ook voor materialen die aanvankelijk geaccepteerd zijn, maar waarvan
later blijkt dat ze geheel of gedeeltelijk ten onrechte geaccepteerd werden.
A & K Recycling BV accepteert geen van de volgende afvalstofstromen op haar eigen
exploitatie in gemengde stroom of monostroom:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Accu’s en batterijen
Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal
Brandend of smeulend afval
Dakbedekkingsmaterialen (bitumen)
Gevaarlijk afval
Gevulde bedmatrassen
Giftige afvalstoffen
Kadavers, slachtafval en fecaliën
Klein chemisch afval zoals bijv. kit, verf, oplosmiddelen etc.
Luiers en incontinentiemateriaal
Massieve rollen bestaande uit papier en/of folie
Ontplofbare afvalstoffen
Organisch afval
Pasteuze afvalstoffen
Probleemstoffen (injectienaalden, etc.)
Radioactieve stoffen
RKG slib
Roet
Slachtafval/mest
Slib van zuivering
Sofa’s en bankstellen
Straalgrid
Stuivende stoffen
Teerhoudend asfalt
Treinbielzen
Veegvuil
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✓ Vloeistoffen en vloeibaar afval
✓ Vuurwerk
✓ Ziekenhuisafval
Zie ook onderstaand overzicht.

9.3 Kostenregeling
Indien de aanbieder, ook na schriftelijke aanzegging per brief of per mail, geen gevolg geeft
aan de opdracht de opgeslagen materialen te verwijderen, zullen de materialen voor rekening
van de aanbieder worden afgevoerd.
De aanbieder c.q. de vervoerder kan tevens voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot de
betreffende locatie worden ontzegd.

9.4 Bouw en sloopafval
Bouw- en sloopafval en daaraan naar aard en samenstelling gelijkwaardige afvalstoffen
worden geaccepteerd tenzij het (deels) gevaarlijke afvalstoffen betreft.
Daarnaast worden overige afvalstoffen geaccepteerd waarvan acceptatie op grond van de
vergunning is toegestaan, zoals:
9.4.1 Sorteerbaar materiaal (Bouw- en Sloopafval)
✓ Puin en grond (niet verontreinigd)
✓ Gebroken houten meubilair
✓ Pvc, hdpe, harde kunststoffen m.u.v. petflessen
✓ Gips, gipsplaten, gipsblokken
✓ Metalen
✓ Snoeihout
✓ Vloerbedekking maximaal 5% per vracht
✓ Zuiver dakgrind
✓ Ytong blok

Indien sorteerbaar materiaal gemengd is met riet/stro en/of dakafval wordt de complete vracht
als niet sorteerbaar geaccepteerd.
9.4.2 Niet sorteerbaar materiaal (Bouw- en Sloopafval)
✓ Isolatiematerialen
✓ Rubber
✓ Glas
✓ Trespa
✓ Dakafval teervrij
✓ Teerhoudend materiaal gebonden door composieten
✓ Riet/stro
✓ Composieten
✓ Polyester
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✓ Vervuild dakgrind
9.5 Grof huishoudelijk afval
9.5.1 Toegestaan in grof huishoudelijk afval
✓ Papier en karton
✓ Harde kunststoffen
✓ Elektrische & Elektronische apparatuur
✓ Afvalhout
✓ Metalen (ferro en non-ferro )
✓ Gipshoudend materiaal
✓ Bitumineus dakafval
✓ Vloerbedekking
✓ Isolatiematerialen
✓ Rubber materiaal uitgezonderd autobanden
✓ Matrassen/bankstellen
✓ EPS (piepschuim)
✓ Dakafval
✓ Riet/stro
✓ Polyester
✓ Zachte kunststoffen (worteldoek, zwembadfolie,… )

9.6 Bedrijfsafval / huishoudelijk afval
9.6.1 Toegestane bedrijfsafvalstoffen / huishoudelijke afvalstoffen
Huishoudelijk afval: dit zijn afvalstoffen die vrijkomen uit huishoudens, zoals etensresten,
papier, blik, kunststoffen, textiel e.d. en die door een vanoverheidswege georganiseerde
inzameldienst huis aan huis worden ingezameld in zakken of (rol)containers van max. 240
liter en wat bij de afvalverwijderingsinstallatie wordt aangeboden. Het afval mag niet uit een
vaste massa bestaan of uit grotere eenheden zoals motorblokken, boomstammen, rollen papier
of folie e.d.
Bedrijfsafval: afkomstig van kantoren, winkels en diensten. Dit zijn afvalstoffen die qua aard
en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval, zoals etensresten, papier, blik,
kunststoffen, textiel e.d. en die worden aangeboden in zakken of (rol)containers van max. 240
liter. Het afval mag niet uit een vaste massa bestaan of uit grotere eenheden zoals
motorblokken, boomstammen, rollen papier of folie e.d.
9.6.2 NIET toegestane bedrijfsafvalstoffen / huishoudelijke afvalstoffen
✓ Glas- en steenwol
✓ Glasvezelkabels
✓ Met anorganische vezels versterkte kunststoffen
✓ Blikmateriaal
✓ Lichtmetalen in pure vorm
✓ Oliën en vetten
✓ Pasteuze stoffen
✓ Vloeistoffen
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9.7 Afvalhout
9.7.1 Toegestaan in houtafval
✓ A-kwaliteit hout (zuiver onbehandeld hout dat geen B-hout is, maximaal 10%
geschilderd hout en voornamelijk pallets en balkhout).
✓ A/B-kwaliteit hout (mix van minimaal 75% A-hout en restant B-hout, met
maximaal 5% MDF en board en geen verduurzaamd hout) waarin onderstaande
houtsoorten niet in voorkomen:
o Kozijnen voorzien van loodmenie
o Tuinhout
o Bielzen
o Schuttingen of verwante delen
o Weipalen
✓ B-kwaliteit hout, niet zijnde A-kwaliteit hout en geen C- kwaliteit hout.
✓ C-kwaliteit hout zijnde zonder metaal
9.8 Zuiver Puin
9.8.1 Toegestaan afval in zuiver puin
✓ Gemengd puin:
o Metsel- en betonpuin
o Betonresten
o Kalkzandstenen
o Keramische materialen
o Asfaltpuin (maximaal 5%) en maximaal 5% zand
✓ Betonpuin
o Zuivere betonresten met maximaal 5% gemengd puin en zand
Verder gelden voor de acceptatie van puin de volgende criteria:
✓ Max. 5% zand
✓ Max. 2% verontreinigingen met andere niet steenachtige bestanddelen
9.9 Vlakglas
9.9.1 Toegestaan afval in vlakglas
Voor de acceptatie van vlakglas gelden de volgende criteria:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Zuiver blank vlakglas, isolatieglas
Diverse kleuren zuiver vlakglas
Blank en gekleurd draad- en gelaagd glas
Dubbel glas met aluminium strip tussen de glazen panelen
Glas met folie tussen de glazen panelen
Tuinders- of kassenglas
Spiegelglas
Gehard glas
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9.9.2 NIET toegestaan afval in vlakglas
✓ Flessenglas
✓ Pantserglas (uit banken), in verband met dikte op aanvraag
✓ Rubberen of metalen strippen
✓ Steen-, hout-, metaal- en bitumenachtige materialen
✓ Zand, aarde of modder
✓ Veegvuil
✓ Loodglas
✓ Stenen, keramiek, porselein, bouwafval, etc.
✓ Ovenschalen
✓ Magnetronschalen
✓ Pannendeksels
✓ Koffie- en theekannen
✓ Glazen vazen
✓ Kachelruitjes
✓ Glazen bekers
✓ Autoruiten
✓ Ander afval zijnde papier, stickers, plastic, kurk etc.
✓ Verder alle overige items die niets met vlakglas te maken hebben

9.10 Papier en Karton
9.10.1 Toegestaan afval in papier en karton
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kranten
Papieren zakken
Reclamedrukwerk
Telefoongidsen
Tijdschriften
Computerpapier
Cadeau papier
Schrijfpapier
Papiersnippers
Eierdozen
Enveloppen
Faxpapier
Golfkarton
Kartonnen dozen
Kartonnen en papieren verpakkingen
Kernen van rollen
Behangrollen

Voor de acceptatie gelden de volgende criteria:
✓ Zoveel mogelijk droog aanbieden
✓ Verontreinigd papier of karton wordt geaccepteerd als restafval
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9.10.2 NIET Toegestaan afval in papier en karton als monostroom
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Drankenkartons voor zuivel en frisdranken (gelamineerd)
Ordners en ringbanden (metalen klem / plastic kaft)
Geplastificeerd papier
Sanitair papier (papieren zakdoekjes, wegwerpluiers, toiletpapier)
Behang met muurresten
Vinyl
Doorslag papier (carbon)
Co-mingled papier
Verbrand papier

9.11 Vloerbedekking
Voor de acceptatie gelden de volgende criteria:
✓ Uitsluitend zuiver tapijt / ondertapijt.
✓ Geen zeil, tapijt/ondertapijt met asbesthoudende vezel.
9.12 Kunststoffen
9.12.1 Toegestaan afval in kunststoffen
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kunststof buizen
Bloemtrays
Tuinstoelen
Computerbehuizing
Opslagbakken
Jerrycans (gewassen)
Petflessen (zonder inhoud)
BC pallets (vloeistoftanks)
Buizen
Raamkozijnen zonder glas
Schrootjes
Kunststof rolluiken
Profielen
Kabelgoten
Dakgoten
Regenpijpen

Mix harde kunststoffen met < 5% vervuiling. Minimale afmeting 20 x 20 cm.

9.13 Groenafval
9.13.1 Toegestaan afval in groenafval
✓ Takken met een minimale diameter van 2 cm
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✓ Stronken van bomen/struiken zonder aanhangend zand
✓ Blad, gras
✓ Snoeisel van struiken

Artikel 10 Bewerkingstarieven
10.1 De bewerkingstarieven gelden per ton en worden jaarlijks, of als daarvoor reden bestaat
tussentijds, vastgesteld en gewijzigd.
10.2 De bewerkingstarieven worden berekend over de gewogen hoeveelheid en volgens de
door de weegmeester aangegeven categorie-indeling.
10.3 Op de factuur worden de volgnummers van de weegbonnen vermeld.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn
personeel of door hem gebruikt materieel, aan het personeel en de eigendommen van de
beheerder dan wel aan het personeel en de eigendommen van derden voor de beheerder
werkzaam.
11.2 De aanbieder/vervoerder vrijwaart de beheerder in het in artikel 11 lid 1 bedoelde geval
voor alle schade-aanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
11.3 Indien een vervoerder namens een aanbieder/inzamelaar aanbiedt, zijn zowel de
aanbieder/inzamelaar als de vervoerder of hun vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk
voor de schade zoals in artikel 11 lid 1 bedoeld.
10.4 De vervoerder is verantwoordelijk voor schade aan zijn voertuig t g v betreden va, en
rijden op het terrein van de exploitant A&K RECYCLING in geval van aanrijding of botsing.

Alex & Kenneth Recycling BV

Acceptatiereglement Afvalstoffen

Versie 2020 september, 01

