VAN WOERDEN RECYCLING B.V.
ACCEPTATIEREGLEMENT
In het geval van breken van door aanbieder aangeboden materiaal bij de mobiele
breker zijn de volgende materialen nadrukkelijk verboden:
- Asbesthoudende of asbestverdachte materialen. (zonder NT- initialen)
- Teerhoudend asfalt of teerhoudende dakbedekkingsmaterialen.
- Met olie doordrongen materialen.
- Verontreinigde grond.
- Met roet verontreinigd puin.
- Huisvuil of klein chemisch afval.
- > 10% zand, grond;
- Meer dan 10%m/m lichtbeton, glas sintels, slakken en teervrij asfalt. ( alleen
asfalt > 5%)
- Meer dan 1% v/v/plastic, rubber, polystreen ( piepschuim) en andere
kunststoffen.
- Meer dan 0,1% m/m gips (gips) anhydriet en Gasbeton. (=cellenbeton)
- Meer dan 0,1% m/m verteerbaar organisch materiaal zoals hout, touw, papier,
plantenresten en mest.
- Andere gevaarlijke stoffen zoals bedoeld in het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke
Afvalstoffen.
In het geval van breken onder BRL 2506 certificaat ( opdrachtgever verkrijgt
granulaat met certificaat) zijn de volgende materialen bij de aanbieding van puin aan
de mobiele puinbreker verboden:
- Asbesthoudende of asbestverdachte materialen. ( zonder NT-initialen)
Asbest vrijgave dient voor aanvang afvoeren slooppuin aangeleverd te worden
bij Van Woerden Recycling bv.
- Asfalt en Slakken zonder AP-04 analyse, dit dient digitaal aangeleverd te
worden voor aanvang afvoer naar de inrichting van Van Woerden Recycling
BV.
- Teerhoudend asfalt of teerhoudende dakbedekkingsmaterialen.
- Met olie doordrongen materialen.
- Verontreinigde grond.
- Met roet verontreinigd puin.
- Huisvuil of klein chemisch afval.
- > 10% zand, grond;
- Meer dan 10%m/m lichtbeton, glas sintels, slakken en teervrij asfalt ( alleen
asfalt > 5%)
- Meer dan 1% v/v/plastic, rubber, polystreen ( piepschuim) en andere
kunststoffen.
- Meer dan 0,1% m/m gips (gips) anhydriet en Gasbeton. (=cellenbeton)
- Meer dan 0,1% m/m verteerbaar organisch materiaal zoals hout, touw, papier,
plantenresten en mest.
- Andere gevaarlijke stoffen zoals bedoeld in het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke
Afvalstoffen.

In het geval van breken op verzoek van de opdrachtgever zonder verdere
voorwaarden is de opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
granulaat. De opdrachtgever verzorgt de monsterneming en de analyse conform
AP04 etc. etc. Ook dan hanteert Van Woerden Recycling B.V. de regel dat bij het
aanbieden van puin aan de mobiele breker de volgende stoffen verboden zijn.
-

Asbesthoudende of abestverdachte materialen. (zonder NT-initialen)
Teerhoudend asfalt of teerhoudende dakbedekkingsmaterialen
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