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Artikel 1 – Toepassingsgebied
Deze acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op het
aanbieden en accepteren van afvalstoffen. Het betreft het
aanbieden van afvalstoffen door derden bij J. van Esch B.V.
(JvESCH), als wel het aanbieden van afvalstoffen aan JvESCH
in de door haar geplaatste containers bij derden.
Voor zover de voorwaarden in dit acceptatiereglement strijdig
zijn met andere algemene voorwaarden welke van toepassing
zijn prevaleert het bepaalde in dit acceptatiereglement.

5. De maximale snelheid op het terrein bedraagt 5 km/h.
6. Vuur, open vlam en roken zijn op het terrein verboden.
Roken is slechts toegestaan op de aangewezen
rookplekinrichting.
7. Betreden van het terrein van de ontvanger geschiedt geheel
op eigen risico. Ontvanger is niet aansprakelijk voor schade,
diefstal of letsel ontstaan door handelen van of namens de
aanbieder.
8. De aanbieder/vervoerder dient zich op het terrein
desgevraagd te kunnen legitimeren.
9. Indien de aanbieder en/of vervoerder hinder veroorzaakt of
de normale gang van zaken binnen het terrein van de
ontvanger belemmerd ter beoordelig van de ontvanger, kan
hen de toegang tot het terrein ontzegd worden en eventuele
kosten doorberekend worden.
10. De weegbrug van de ontvanger is geopend op werkdagen
van 7.00 tot 17.30 uur. In overleg met de ontvanger kunnen
afwijkende openingstijden vastgesteld worden.

Artikel 2 - Definities
a. Aanbieder: Degene door wie of namens wie de afvalstoffen
worden aangeboden.
b. Vervoerder: Degene die in opdracht en voor rekening en
risico van de aanbieder de afvalstoffen transporteert.
c. Ontvanger: Degene die de aangeboden afvalstoffen in
ontvangst neemt, ofwel JvESCH, gevestigd aan de Siriusstraat
35 - 15, 5015 BT Tilburg.
d. Depotbeheerder: De depotbeheerder van JvESCH, die
namens JvESCH het terrein alsmede de afvalstoffen beheert.
e. Acceptant: De administratief weegbrugmedewerker die
afvalstoffen accepteert namens JvESCH.
f. Terrein: Het terrein van JvESCH, gevestigd aan de
Siriusstraat 35 - 15, 5015 BT Tilburg.
g. Transportbegeleidingsbrief: Ieder afvalstoffentransport dient
per vracht voorzien te zijn van een transportbegeleidingsbrief
die tevens als vrachtbrief te gebruiken is.
h. Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere producten die
behoren tot de categorieën die zijn genoemd in Europese
afvalstoffenlijst (EURAL) van de Rijksoverheid, ministerie
Infrastructuur en Waterstaat, waarvan de houder zich ontdoet,
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
i. Eural: Regeling Europese Afvalstoffenlijst.
j. Bedragen en prijzen: Alle bedragen en prijzen van de
ontvanger zijn uitgedrukt in euro en exclusief omzetbelasting.
k. Vracht: Hoeveelheid afvalstoffen die door één voertuig wordt
afgeleverd.
l. Partijbeheerder: De partijbeheerder van JvESCH, die
namens JvESCH verantwoordelijk is voor de opslag en
identificatie van partijen op het depot.

Artikel 5 – Aanbieden van afvalstoffen
1. De aanbieder is verplicht de benodigde gegevens volgens
het Product Informatie Formulier (PIF), omtrent de aan te
bieden afvalstoffen aan de ontvanger te overleggen. Voor alle
afvalstoffen dient minimaal 3 werkdagen vooraf contact te
worden opgenomen met de ontvanger.
2. Bij het aanbieden van afvalstoffen is de transporteur VIHBnummer plichtig. Het VIHBnummer dient ook verstrekt te
worden bij de vooraanmelding van de afvalstof.
3. Aan de hand van de gegevens zoals in lid 1 bedoeld,
beoordeelt de ontvanger of tot acceptatie overgegaan kan
worden.
4. Bij een negatieve beoordeling door de ontvanger van de
gegevens die door de aanbieder zijn verstrekt, wordt de
afvalstroom geweigerd.
5. De aanbieder van de afvalstoffen is verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de juistheid van alle gegevens.
6. Bij een positieve beoordeling van de gegevens door de
ontvanger die door de aanbieder zijn verstrekt, wordt indien de
aanbieder de afvalstoffen bij de ontvanger wil storten, door de
ontvanger een afvalstroomnummer aangemaakt.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Dit acceptatiereglement is van toepassing op alle
aanbiedingen van afvalstoffen bij de ontvanger en op alle
aanbiedingen van afvalstoffen in containers die door de
ontvanger uitgezet worden.
2. Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover
de acceptant en aanbieder schriftelijk zijn overeengekomen.
Afwijkingen gelden slechts voor de duur en/of de hoeveelheid,
zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en
acceptant.

Artikel 6 – Acceptatie afvalstoffen
1. Alleen onderstaande afvalstoffen worden door de ontvanger
geaccepteerd:
•
Grond, klasse AW, Wonen, Industrie (Euralcode:
17.05.04)
•
Avi assen (Euralcode: 10.01.01)
•
Hoogovenslakken (Euralcode: 17.05.04 C &
17.03.02 C)
•
Puin (Euralcode: 17.01.07)
•
Teerhoudend asfalt (Euralcode: 17.03.01*)
•
Niet-teerhoudend asfalt (Euralcode: 17.03.02)
•
Veegvuil/veegzand (Euralcode: 20.03.03)
•
Puingranulaat (Euralcode: 17.01.07)
•
Overige steenachtige bouwstoffen (Euralcode:
17.09.04)
•
Bermmaaisel en plantsoenafval (Euralcode:
20.02.01).
•
Bouw & Sloopafval welke niet onder 17091, 170902
en 170903 valt (Euralcode: 17.09.04)
•
Hout & snoeiafval (Euralcode: 20.02.01)
•
Afvalhout (Euralcode: 17.02.01)

Artikel 4 – Toegang en openingstijden
1. Het terrein is alleen toegankelijk voor werknemers of
vertegenwoordigers van de ontvanger en - na verkregen
toestemming van acceptant of depotbeheerder - personen die
afvalstoffen aanbieden. Na wegingen en het lossen van
materiaal, dienen de personen samen met zijn materieel
onmiddellijk het terrein te verlaten.
2. Buiten werktijden is het terrein van de ontvanger alleen
toegankelijk voor werknemers van de ontvanger. Derden
kunnen het terrein van de ontvanger alleen betreden
gedurende de openingstijden.
3. Personen dienen buiten op het terrein minimaal een
Veiligheidshesje conform RWS reglement en S3 goedgekeurde
schoeisel te dragen,
indien zij zich buiten een vervoersmiddel bevinden. Specifieke
PBM’s dienen op aanwijs van de ontvanger gebruikt te worden.
4. Machines van de ontvanger hebben altijd voorrang.

2. Gevaarlijke en/of verontreinigde afvalstoffen en/of
afvalstoffen met Euralcodes die de ontvanger niet mag
accepteren volgens de verkregen vergunning worden niet
geaccepteerd.
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3. Bij twijfelgevallen is de ontvanger gerechtigd om monsters te
nemen, die zullen worden onderzocht op
verontreinigingen/verdachte materialen. In afwachting van de
uitslag van dit onderzoek wordt de afvalstof tijdelijk separaat
opgeslagen. De ontvanger aanvaardt voor het daardoor
ontstane oponthoud geen aansprakelijkheid. Indien de afvalstof
niet voldoet aan de eisen van de ontvanger, zullen de extra
kosten (van bijvoorbeeld: tijdelijke opslag en onderzoek) aan
de aanbieder worden doorberekend.
4. Niet geaccepteerde afvalstoffen dienen onmiddellijk of op
een door de ontvanger te bepalen tijdstip en wijze door of
namens de aanbieder te worden afgevoerd. Dat geldt ook voor
materialen die aanvankelijk geaccepteerd waren, maar
waarvan later bleek dat ze geheel of gedeeltelijk ten onrechte
geaccepteerd waren.
5. Indien de aanbieder, ook na schriftelijke aanzegging, geen
gevolg geeft aan de opdracht de 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 het terrein worden
ontzegd. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten worden
onherroepelijk aan aanbieder doorberekend.

10. Middels een visuele controle na lossen, wordt mede door
de depotbeheerder / partijbeheerder bepaald of er kan worden
overgegaan tot eind-acceptatie. Indien een partij na lossen niet
blijkt te voldoen aan de voor aangemelde eigenschappen en/of
samenstelling, wordt bepaald of de grond onder een
afwijkende afvalstroom kan worden geaccepteerd of wordt
geweigerd. Hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening
van de aanbieder.
11. Wanneer de aanbieder, welke als zodanig door de
vervoerder is aangegeven, ontkent dat het door de vervoerder
aangeboden afvalstoffen van hem afkomstig is, wordt de
desbetreffende vervoerder beschouwd als aanbieder en komen
de kosten voor rekening van vervoerder.
Artikel 8 – Tarieven
1. De tarieven gelden per ton of per m3 en worden jaarlijks, of
bij prijswijzigingen zoals, maar niet uitsluitend, volgend uit de
CAO, de wet, CBS indexering of overmacht doorberekend aan
de aanbieder.
2. De tarieven worden berekend over de gewogen hoeveelheid
per ton of m3 en volgens de door de acceptant aangegeven
categorie-indeling.
3. De tarieven wijken alleen af van de op dat moment geldende
(standaard)tarieven indien dit tussen de aanbieder en
ontvanger schriftelijk is overeengekomen.
4. Indien de aangeboden afvalstof afwijkt van de vooraanmelding, komen alle meerkosten voor rekening van de
aanbieder. Denk hierbij aan kosten uit: handeling, stagnatie,
transportkosten, administratieve kosten en acceptatie/stortkosten.

Artikel 7 – Aanbiedingsprocedure weegbrug
1. De vervoerder van de afvalstoffen moet zich melden bij de
acceptant, bij de balie van de weegbrug van de ontvanger.
2. Van alle aangeboden afvalstoffen wordt de hoeveelheid door
middel van wegen met behulp van de op het terrein aanwezige
weegbrug per vracht bepaald.
3. De acceptant beoordeelt namens de ontvanger of de
afvalstoffen geaccepteerd (mogen) worden. Hierbij wordt
uitgegaan van de volgens artikel 5 verstrekte gegevens en de
door de acceptant uitgevoerde inspectie van het materiaal. Als
er twijfels bestaan over de afvalstoffen, wordt er gehandeld
volgens artikel 6.
4. De acceptant is te allen tijde gerechtigd aangevoerde
afvalstoffen te weigeren.
5. De acceptant bepaalt in welke categorie de aangeboden
afvalstoffen worden ingedeeld.
6. De begeleidingsbrief die de vervoerder bij zich heeft moet de
gegevens vermelden volgens de toelichting op de achterzijde
van de begeleidingsbrief. Wanneer blijkt dat de
begeleidingsbrief niet correct of volledig is ingevuld, dan wordt
de aanbieder/vervoerder verzocht de begeleidingsbrief alsnog
juist in te vullen. Geeft de aanbieder/vervoerder hier geen
gehoor aan is de acceptant voorbehouden de vracht te
weigeren.
7. Van elke aangevoerde en geaccepteerde vracht wordt een
acceptatiebiljet ofwel weegbon opgemaakt door de ontvanger,
waarop de volgende gegevens worden vermeld:
- bonnummer;
- datum en tijd;
- aanbieder;
- handtekening aanbieder/vervoerder;
- locatie van herkomst;
- afvalstroomnummer;
- hoeveelheid afval in ton of m3;
- aard en samenstelling;
- categorie indeling;
- vervoerder;
- kenteken vervoersmiddel.
8. Het acceptatiebiljet ofwel de weegbonnen worden
gedurende een periode van vijf jaar bewaard door de
administratie van de ontvanger.
9. Na acceptatie en weging mogen de aangevoerde
afvalstoffen worden gelost. Hierbij moet de
vervoerder/aanbieder de aanwijzingen van de acceptant,
namens de ontvanger, opvolgen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
1. De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade
veroorzaakt door hem, zijn werknemers, ingehuurde derden,
aanwezige personen of door hem gebruikt materieel of het in
opdracht van hem op het terrein aanwezige materieel, dan wel
de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere
stoffen/materialen, aan de ontvanger, de werknemers, derden
en de eigendommen/materialen/materiële zaken van de
ontvanger, of aan de op het terrein in gebruik zijnde
voorwerpen van derden, zulks onverminderd de
aansprakelijkheid ingevolge wettelijke bepalingen.
2. De aanbieder/vervoerder vrijwaart de ontvanger tegen alle
schadeaanspraken, van welke aard dan ook, door hemzelf of
door personen die hem vertegenwoordigen, voor alle
aansprakelijkheid van derden, ongeacht de oorzaak van de
schade.
3. Zowel de aanbieder als de vervoerder als hun
vertegenwoordiger(s) zijn aansprakelijk voor de schade zoals
bedoeld in dit artikel.
Artikel 10 – Geschillen
1. In alle gevallen waarin dit acceptatiereglement niet voorziet,
beslist:
a. De depotbeheerder van de ontvanger.
b. De directie van de ontvanger.
2. In geval het geschil wordt voorgelegd aan de Nederlandse
rechter is uitsluitend de rechter in het arrondissement
’s-Hertogenbosch bevoegd.
Artikel 11 - Slotbepalingen
Het acceptatiereglement is vastgesteld door de ontvanger en
treedt in werking per 1 mei 2019. Het acceptatiereglement is
inzichtelijk op onze website: www.JvESCH.nl.
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