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Algemeen acceptatie reglement voor het aanbieden van afvalstoffen aan Reiling Sterksel B.V.

Artikel 1: Begrippenlijst
In dit reglement wordt verstaan onder:
Aanbieder:
bedrijf, gemeente of persoon die afvalstoffen ter bewerking aan Reiling Sterksel B.V. aanbiedt.
Aanbieding:
het aanbieden van afvalstoffen aan Reiling Sterksel B.V.
Aanmelding:
schriftelijk verzoek van een aanbieder om de afvalstoffen bij de inrichting te laten accepteren.
Acceptatie:
het aannemen van een vracht afvalstoffen voor bewerking op de inrichting na het doorlopen van de acceptatieprocedure. De
laatste controle in deze procedure is tijdens of na het lossen op de inrichting. Als de vracht daar goed bevonden is, is de vracht
geaccepteerd.
Acceptatieprocedure:
de procedure die de aanbieder moet doorlopen om afvalstoffen aan te bieden.
Afname gebied:
Het gebied omvattende Zuid-Oost Brabant en Midden Limburg.
Afvalstof:
alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich – met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet,
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. In dit acceptatiereglement worden daarmee bedoeld: groenafval,
agrarisch afval, bouw- en sloopafval, organische reststoffen en minerale reststoffen en schone grond. Door Reiling Sterksel BV
kunnen deze worden geaccepteerd indien deze een fysische kwaliteit en een chemische samenstelling hebben zoals
gedefinieerd in de vigerende wet- en regelgeving alsmede de door het bevoegd gezag verstrekte vergunning.
Afvalstroomnummer:
uniek nummer, toe te kennen door Reiling Sterksel B.V., waarin de relatie wordt vastgelegd tussen de soort afvalstof, de
herkomst, de bewerkingsmethode en de bewerker.
Agrarisch afval:
Plantaardig afval van land- en tuinbouwbedrijven, dat vrijkomt bij de agrarische bedrijfsvoering.
Asbest:
Hieronder valt asbesthoudend afval exclusief asbesthoudende grond
Begeleidingsbrief:
het formulier dat Reiling Sterksel B.V. informatie biedt over de aanbieder, de soort afvalstof, en de vervoerder. Dit formulier
maakt een koppeling mogelijk met de informatie die beschikbaar is uit het omschrijvingsformulier en eventuele
overeenkomsten.
Bouw – en sloopafval:
steensachtige fractie die afkomstig is van selectieve sloopactiviteiten van onverdachte sloopobjecten, van gescheiden
inzameling op de bouw- en/of slooplocatie of van erkende sorteerinrichtingen.
Exploitant:
Reiling Sterksel B.V., statutair gevestigd te Sterksel Past. P. Thijssenlaan 43 6029 RL.
Bewerking:
het uitvoeren van fysische handelingen met een afvalstof teneinde de eigenschappen en/of samenstelling daarvan te
veranderen.
Feitelijke acceptatie:
het moment waarop de gehele acceptatieprocedure is doorlopen en waarop de verantwoordelijkheid voor een partij afval is
geaccepteerd door de exploitant
Gereed product:
het eindproduct alsmede halffabricaten die gerealiseerd worden op de inrichting door middel van het bewerken van de
afvalstoffen.
Gevaarlijke afvalstoffen:
afvalstoffen die volgens de Europese Afvalstoffen Lijst zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen.
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Groenafval:
organische plantaardig afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het
afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en
afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van terreinen van instellingen en bedrijven. Groenafval bestaat voornamelijk uit
blad, grasachtig materiaal, loof en snoeihout.
Grond:
niet vormgegeven bouwstof met een vaste structuur, die van natuurlijke oorsprong is, en niet door de mens is geproduceerd.
De min of meer losse, met lucht en water vermengde stof waaruit de bovenste aardlaag bestaat.
Inrichting:
De inname plaats waar de exploitant de bij haar aangeboden afvalstoffen conform de aan haar verstrekte vergunning
ingevolge de Wet Milieubeheer ontvangt en bewerkt. Dit is de vestigingslocatie van Reiling Sterksel B.V. aan de Past. P.
Thijssenlaan 43, te Sterksel.
PMV:
Provinciale Milieu verordening.
Omschrijvingsformulier:
door Gedeputeerde Staten goedgekeurde gegevensdrager, waarop bij wijze van vóóraanmelding een beschrijving van de te
accepteren afvalstoffen wordt gegeven.
Ontdoener:
bedrijf, gemeente of persoon die zich wenst te ontdoen van de afvalstoffen.
Opslagplaats:
terreingedeelte van de inrichting waar de aangevoerde afvalstof tijdelijk wordt opgeslagen in afwachting van bewerking.
Schone grond:
grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 1,
behorende bij het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming, overschrijdt of schone grond die voldoet aan
de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
Specifieke aanlevervoorwaarden:
de door Reiling Sterksel B.V. per soort afvalstof alsmede per aanbieder onderscheidenlijk te bepalen en aan aanbieder
kenbaar te maken voorwaarden waaronder Reiling Sterksel B.V. de aan haar aangeboden afvalstof kan accepteren ter
bewerking.
Stortgedeelte:
gedeelte van de inrichting waar de aangeboden afvalstof grond wordt gelost.
Transporteur:
degene die de afvalstoffen feitelijk aanvoert. De transporteur kan in sommige gevallen ook de aanbieder zijn.
Vervoerder:
transporteur.
Vóóraanmelding:
het door de aanbieder met behulp van een door hem volledig ingevuld omschrijvingsformulier aan Reiling Sterksel B.V. kennis
geven van de voorgenomen aanbieding van afvalstoffen.
Voorlopige acceptatie:
verklaring van de exploitant de afvalstof te willen bewerken op basis van de gegevens zoals vermeld op het door aanbieder
aan Reiling Sterksel B.V. verstrekte omschrijvingsformulier.
Vracht:
(deel van een) afvalstroom die in één vervoermiddel ter bewerking wordt aangeboden, gemeten in kubieke meters of in
tonnen.
Weigeren:
het niet-accepteren van (delen van) vrachten die niet volgens de gemaakte afspraken zijn aangeboden.
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Artikel 2: Toepasselijkheid
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Dit acceptatiereglement is van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en andere door Reiling Sterksel
B.V.
aangegane rechtsbetrekkingen. Door het aanbieden van afvalstoffen, zoals in dit reglement bedoeld,
wordt de aanbieder geacht van dit reglement kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
Afwijkingen van of gevallen waarin dit reglement niet voorziet zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door
Reiling Sterksel zijn aanvaard en zijn steeds eenmalig.
Dit reglement prevaleert te allen tijde boven eventuele (algemene) voorwaarden van de aanbieder/vervoerder. Op geen enkele
wijze kan Reiling Sterksel worden gebonden aan genoemde eventueel aanwezige (algemene) voorwaarden.
In gevallen waarin de voorwaarden van Reiling Sterksel B.V. niet voorzien, beslist Reiling Sterksel B.V.
Op de inrichting is de Wegenverkeerswet van (overeenkomstige) toepassing.
Door het aanbieden van afvalstoffen verklaart de aanbieder in te stemmen met dit reglement.

Artikel 3: Voorwaarden verbonden aan de aanbieding van afval
1.

Door Reiling Sterksel worden uitsluitend de volgende afvalstoffen voor opslag c.q. verwerking geaccepteerd, voor zover
deze overeenstemmen met de aan Reiling Sterksel B.V. verstrekte milieuvergunning en voor zover deze niet chemisch
verontreinigd of met asbest
verontreinigd zijn:
a. Schoon puin:

Zijnde steenachtige materialen niet groter dan 50 x 50 cm, en zonder hout, plastic,
metalen, papier, glas en/of andere vervuiling.

b. Asfalt:

Zijnde alleen zuivere asfalt, niet verontreinigd met andere vervuilingen en/of grond.

c. Puin met grond:

Puin waarin het aandeel grond en/of zand groter is dan 5 %.

d. Bouw- en sloopafval:

Afval
bestaande uit bouwpuin en grond inclusief papier, plastic, hout, metalen
etc. Reiling Sterksel is te allen tijde gerechtigd om ter opslag/verwerking
aangeboden bouw- en sloopafval te weigeren indien naar oordeel van Reiling
Sterksel bij opslag c.q. verwerking gevaar voor mens, dier, milieu en/of goederen
kan ontstaan of indien op grond van een in verhouding tot de opslagcapaciteit van de
opslagplaats te grote hoeveelheid van één aanbieder, niet kan worden geaccepteerd

e. Groenafval

Zijnde stamhout, bermgras, slootmaaisel, en stobben vrij van chemische
verontreinigingen. Het gras en slootmaaisel dient droog en in balen te worden
aangevoerd. Bij aanvoer van groenafval in balen dient men gebruik te maken van Sisal
touw. Bij toepassing van kunststof en metalen bindmaterialen
wordt een toeslag per ton op de totale hoeveelheid doorberekend.
De grondtarra moet minimaal zijn

d. Asbest

asbesthoudend afval dat is verpakt in niet luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal dat
bestaat uit dubbel plastic met een dikte van minimaal 0,2 mm en dat is afgeplakt met
watervaste tape. Er dient controle te zijn of het afval inderdaad goed wordt aangeleverd.
Indien dit niet het geval in dient de aanbieder alsnog de mogelijkheid gegeven te worden
om het asbest alsnog stofdicht te (laten) verpakken. Asbesthoudend afval mag
uitsluitend door het daartoe bevoegde personeel in de opslagcontainers worden
gelegd/gestapeld.
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Partijen grond dienen, voordat zij binnen de inrichting worden gebracht, onderzocht te zijn
op basis van: - een partijkeuring conform Bouwstoffenbesluit of het Besluit
bodemkwaliteit dan wel te beschikken over
- een publiekrechterlijke erkende kwaliteitsverklaring
- overige bewijsmiddelen ter beoordeling van het bevoegd gezag inzake
Wet milieubeheer.
- Er mag geen asbesthoudende grond worden geaccepteerd.

Bij het aanbieden van afval dient de aanbieder/ vervoerder alle aanwijzingen van Reiling Sterksel B.V op te volgen.
De inrichting is voor het aanbieden van afvalstoffen en het afhalen van gereed product geopend op maandag t/m vrijdag
van 7.00 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 7.30. uur tot 13.00 uur.
De inname plaats is gesloten op zondagen en algemeen erkende feestdagen.
In overleg met Reiling Sterksel kan van de voormelde openingstijden c.q. -dagen worden afgeweken

De inrichting is alleen toegankelijk voor medewerkers van de inrichting en – na verkregen toestemming – personen die
afvalstoffen vervoeren en/of gereed product ophalen, alsmede personen die uit hoofde van hun functie werkzaamheden
binnen de inrichting verrichten.
De aanbieder en afnemer alsmede de vervoerder zijn verplicht de aanwijzingen van Reiling Sterksel B.V. op te volgen.
Het maximaal toegestaan gewicht van een aangeboden vrachtwagen mag niet worden overschreden.

Eerste overschrijding maximum gewicht: de chauffeur krijgt een gele kaart als waarschuwing. De chauffeur
laat een deel van zijn vracht afladen en weegt zijn vacht in twee keer.

Tweede overschrijding maximum gewicht: de chauffeur krijgt een rode kaart.
De chauffeur laat een deel van zijn vracht afladen en weegt zijn vracht in twee keer. De kosten voor het
laden zijn voor rekening van de vervoerder.

De lading van uw vrachtwagen dient altijd afgedekt te zijn.

Artikel 4: Analyses en acceptatie
1. Ter bewerking worden alleen afvalstoffen geaccepteerd waarvoor Reiling Sterksel B.V. in het kader van de in artikel 6
omschreven procedure schriftelijk toestemming verleend heeft en welke conform de aan haar verleende vergunning ingevolge
de Wet Milieubeheer zijn toegestaan.
2. De aanbieder/vervoerder dient bij de aanbieding van afval als in artikel 3 bedoeld, in het geval waarvoor Reiling Sterksel
zulks nodig oordeelt, een analyserapport van de aangeboden partij afval vooraf ter beoordeling aan Reiling te doen toekomen.
Het onderzoek en analyserapport moet opgemaakt zijn in een door Reiling Sterksel goed te keuren laboratorium.
3. De inrichting staat tevens open voor iepenhout. De voorwaarden waaronder Reiling Sterksel B.V. iepenhout accepteert zijn
opgenomen in bijlage 2 bij dit acceptatiereglement
Bemonsteren van grond / partijkeuring
Van iedere opgeslagen partij grond, dient een keuringsrapport aanwezig te zijn. Indien in het kader van het Bouwstoffenbesluit
de aangevoerde partij grond verwerkt gaat worden ( al dan niet samengevoegd wordt) dan moet de keuring zijn uitgevoerd
conform de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit, Bijlage F hoofdstuk 1, hergebruikprotocol Schone grond en Bouwstoffen.
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Machtiging ondertekening Vervoersbewijs Zuiveringsslib en Compost
Het invullen van een VZC is niet nodig voor compost verpakt in eenheden van 25 KG en bij leveringen aan particulieren van
maximaal 1000 kg.

Artikel 5: Te weigeren afvalstoffen

De aangeboden afvalstoffen worden geweigerd indien deze en bestanddelen daarvan op zichzelf, tezamen of in
verbinding met andere stoffen:









giftig en/of anderszins gevaarlijk zijn;
een hinderlijke geur en/of stof veroorzaken;
schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier en gewas, voor zover deze niet ingevolge dit
reglement worden geaccepteerd;
voor zelfontbranding vatbaar en zeer licht ontvlambaar zijn;
explosief zijn;
in aanraking met water explosieve, brandbare, giftige, schadelijke en/of walgingwekkende gassen ontwikkelen;
schade kunnen opleveren aan de bodem, het oppervlaktewater en/of het grondwater, voor zover deze niet
ingevolge dit reglement worden geaccepteerd;
milieuhygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk verwerkbaar zijn.

Tevens mogen in de aangeboden afvalstoffen de volgende bestanddelen niet aanwezig zijn:












gevaarlijk afval, zoals bedoeld in het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen;
pathologisch afval;
kadavers of gedeelten daarvan, faecaliën, vlees- en/of visafval, slachtaanvallen;
radioactieve stoffen en ioniserende stralen
uitzendende stoffen;
gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde drums, flessen, bussen, kisten en containers, voor zover op de
inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is en ander in verpakkingsmateriaal verpakte stoffen en
componenten, tenzij anders is overeengekomen;
autowrakken;
bitumineuze stoffen en aardolieproducten of stoffen daarvan, voor zover deze niet ingevolge dit reglement
worden geaccepteerd;
giftige chemicaliën en mengsels van stoffen die chemicaliën bevatten, waaronder bestrijdingsmiddel
specifiek ziekenhuisafval.

Stoffen die door Reiling Sterksel B.V. op grond van haar moverende redenen zijn uitgesloten worden eveneens geweigerd.
Van deze uitsluitingen zal mededeling worden gedaan middels publicaties die ter inzage liggen en/of verkrijgbaar zijn bij het
bedrijf.
Door Reiling Sterksel B.V. geweigerde afvalstoffen dan wel ten onrechte geaccepteerde afvalstoffen, die reeds op de inrichting
zijn gedeponeerd, dienen door de aanbieder terstond na de eerste sommatie van de inrichting te worden verwijderd
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Artikel 6: Inname:







a.
b.
c.
d.
e.
f.
















De vóóraanmelding vindt plaats door bij Reiling Sterksel B.V. een afvalstroomnummer aan te vragen middels een
door aanbieder volledig en juist ingevuld omschrijvingsformulier. Indien Reiling Sterksel B.V. de afvalstof kan
accepteren krijgt de aanbieder per soort afvalstof een afvalstroomnummer toegewezen conform de PMV. Het
toegewezen afvalstroomnummer dient vervolgens te worden vermeld op de begeleidingsbrief die bij de vrachten
met betreffende afvalstof wordt gevoegd.
Het aangeboden afval wordt door Reiling Sterksel op de bij de ingang gelegen weegbrug gewogen.
Indien op grond van het gestelde in artikel 4 een onderzoeksrapport is opgesteld, zal door Reiling Sterksel op grond
van rapport schriftelijk toestemming moeten zijn verleend voor de opslag c.q. verwerking van de betrokken partij(en)
afval.
Bij de aanbieding van het afval, zoals in dit reglement bedoeld, is de aanbieder/vervoerder gehouden bij de ingang
van de inname plaats aan Reiling Sterksel de navolgende gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken en de
daarvan op te maken begeleidingsbrief te ondertekenen.
Datum en tijd van aanbieding;
Soort en samenstelling van het aangeboden afval;
Hoeveelheid van het aangebodene in tonnage dan wel in kubieke meters (indien weegbrug niet beschikbaar is);
Herkomst van het afval;
Kenteken van de vrachtwagen, waarmee het afval wordt aangevoerd;
Naam en adres van de aanbieder/vervoerder alsmede van de chauffeur van het transportmiddel;
Per vracht(wagen) wordt een begeleidingsbrief gemaakt.
Bij iedere aangeboden vracht dient een volledig en juist ingevulde begeleidingsbrief aanwezig te zijn
Reiling Sterksel beslist aan de hand van de onder lid 3 van artikel 6 bedoelde begeleidingsbrief alsmede de visuele
beoordeling van de lading of de aangeboden partij afval al dan niet wordt toegelaten op de innameplaats. Indien bij
nadere controle blijkt, dat de partij alsnog geheel of gedeeltelijk niet acceptabel is, dit enkel en alleen ter beoordeling
van Reiling Sterksel, dan is Reiling Sterksel gerechtigd de aanbieder/vervoerder te sommeren de partij geheel of
gedeeltelijk te verwijderen.
Indien de aanbieder/vervoerder geen gevolg geeft aan een sommatie tot directe verwijdering van de partij afval, dan
is Reiling Sterksel gerechtigd van de betrokken partij afval voor rekening en risico van de aanbieder/vervoerder te
verwijderen of te doen verwijderen eventueel te laten verwerken op de voor de betrokken partij afval meest gerede,
dan wel wettelijke voorgeschreven wijze.
Reiling Sterksel bepaalt in welke categorie het materiaal wordt ingedeeld en waar het mag geworden gedeponeerd.
Bovendien geeft de acceptant een veilige manier van lossen aan. Dit geldt zowel voor de vrachtauto’s als
particulieren met aanhanger. Aanbieders zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor het veilig lossen van afval.
De maximum snelheid op het bedrijfsterrein bedraagt 20 km/uur.
Indien twijfels bestaan over de aard en hoedanigheid van de aangeboden afvalstof kan de betreffende vracht apart in
depot worden gezet. Deze partij zal daarna door ter zake kundige personen worden onderzocht. Indien naar het
inzicht van Reiling Sterksel B.V. noodzakelijk, wordt de vracht door ter zake kundige personen bemonsterd en
daarna door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de vracht of gedeelten
daarvan, niet voldoen aan het acceptatiereglement van Reiling Sterksel B.V., dan wordt de vracht ter verwerking
aangeboden aan een geëigende verwerker. Alle kosten die met het onderzoek en het transport c.q. verwerking
elders gepaard gaan, zullen worden doorbelast aan de aanbieder.
Indien de aangeboden afvalstof in geen van de door Reiling Sterksel B.V. gedefinieerde categorieën kan worden
ondergebracht, dan wordt deze vracht na eventueel terug op het vervoermiddel opgeladen te zijn, doorvervoerd naar
een geëigende verwerkingsinrichting.
Na lossing van de vracht wordt het vervoermiddel ledig gewogen ter bepaling van het gewicht van de aangeboden
afvalstof. Dit gewicht is bepalend voor de in rekening te brengen vergoeding
Het gestelde in dit artikel laat onverlet het gestelde in de andere artikelen van dit reglement.
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Artikel 7: Aansprakelijkheid
1.

De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade door hem, zijn personeel of het door
hem gebruikte materieel, dan wel de door hem gebruikte materialen aan personeel en eigendommen van Reiling
Sterksel, dan wel van derden voor Reiling Sterksel werkzaam, veroorzaakt.
De aanbieder/vervoerder vrijwaart de exploitant in het zich onder lid 1 bedoelde geval voor alle schade aanspraken
van derden, ongeacht de aard en de oorzaak van de schade.
De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de kosten, voortvloeiend uit het gestelde in artikel 6.
Indien iemand namens de aanbieder/vervoerder aanbiedt dan wel stort zijn zowel de aanbieder en vervoerder als
hun in dit lid bedoelde vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de schade en kosten als in dit artikel
bedoeld.
Reiling Sterksel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het betreden van en rijden op de inname
plaats.
De aanbieder/vervoerder mag geen daden stellen die hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op de
inname plaats belemmeren.

2.
3.
4.

5.
6.

Artikel 8: Tarieven en betaling
1.

Jaarlijks wordt door Reiling Sterksel voor het volgende kalenderjaar geldende verwerkingstarief per aanvoereenheid
en per categorie afvalstof vastgesteld en bekend gemaakt. Indien bedrijfseconomische omstandigheden zulks
noodzakelijk maken is Reiling Sterksel gerechtigd de tarieven in de loop van het kalenderjaar tussentijds te wijzigen.
Betaling van facturen door Reiling Sterksel opgemaakt uit hoofde van de activiteiten als in de reglement bedoeld
dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum na welke termijn Reiling Sterksel is gerechtigd de wettelijk
rente aan de aanbieder in rekening te brengen.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (welke laatste tenminste 10 % van het openstaand bedrag
zullen belopen), vallende op de invordering van de opeisbare en onbetaald gebleven factuurbedragen zijn voor
rekening van de aanbieder.
Het tarief kan door Reiling Sterksel B.V. tussentijds worden aangepast indien de kostprijs van de be- en/of
verwerking, overslag en/of door of namens Reiling Sterksel B.V. verricht vervoer, als gevolg van wettelijke
bepalingen alsmede andere buiten de invloedssfeer van Reiling Sterksel B.V. gelegen oorzaken, zich wijzigt.
Het tarief wordt wekelijks achteraf, voor de in die week aangeboden hoeveelheden afvalstoffen, per factuur aan de
aanbieder in rekening gebracht of door de aanbieder contant betaald.

2.

3.

4.

Artikel 9: Kostenvergoeding clausule


Indien de aanbieder/vervoerder niet voldoet aan het bepaalde in artikel 3 c.q. afvalstoffen aanlevert welke ingevolge
van dit reglement niet gestort mogen worden, is Reiling Sterksel gerechtigd aan de aanbieder/vervoerder een
kostenvergoeding op te leggen, onverminderd de gehoudenheid van aanbieder/vervoerder van aan Reiling Sterksel
alle schade, hoe ook genaamd, te vergoeden die zij als gevolg van een dergelijke aanlevering mocht lijden.

Artikel 10: Gedragsregels




Het betreden van de inrichting geschiedt op eigen risico.
De aanbieder alsmede de vervoerder zijn gehouden de aanwijzingen van of namens Reiling Sterksel B.V. strikt op te
volgen op straffe van onmiddellijke verwijdering van het terrein van de inrichting.
De aanbieder alsmede de vervoerder mogen geen daden verrichten die hinder veroorzaken of de werkzaamheden
op de inrichting belemmeren.
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De voertuigen en ander materieel van de exploitant hebben te allen tijde voorrang.
Op het terrein van de inrichting mogen de chauffeurs alleen indien noodzakelijk het vervoermiddel verlaten. Bij het
verlaten van het vervoermiddel, anders dan in verband met het lossen of laden, dient de motor van het
vervoermiddel te worden
stilgezet en het vervoermiddel te worden afgesloten. Tevens dient het vervoermiddel zodanig te worden geparkeerd dat geen
hinder en/of gevaar ontstaat voor anderen.

De aanbieder zorgt te allen tijde dat de vervoerder van de aan te bieden afvalstoffen op de hoogte is van de inhoud
van dit reglement.

Reiling Sterksel B.V. is gerechtigd de ontdoener alsmede de vervoerder die naar het oordeel van Reiling Sterksel
B.V. in strijd handelt met het in dit reglement gestelde, de toegang tot de inrichting te ontzeggen voor een door
Reiling Sterksel B.V. te bepalen duur.


Artikel 11: Beroep




Tegen een beslissing tot weigering van de aangeboden afvalstoffen en/of ontzegging van de toegang tot de inrichting
is schriftelijk beroep mogelijk binnen een termijn van 10 werkdagen na de datum van beslissing tot weigering. Het
beroep dient te worden gericht aan Reiling Sterksel B.V. die binnen één maand na het beroep beslist. Reiling
Sterksel B.V. is bevoegd deze beslissing voor ten hoogste één maand te verdagen.
Een schriftelijk beroep schort een beslissing tot weigering van de aangeboden afvalstoffen en/of ontzegging van de
toegang tot de inrichting niet op.

Artikel 12: Aansprakelijkheid






De aanbieder alsmede de vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn personeel, de in
opdracht van of namens hem op de inrichting aanwezige personen, zijn materieel of het in opdracht van hem op de
inrichting aanwezig zijnde materieel, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere stoffen, aan Reiling
Sterksel B.V., de materiële zaken op de inrichting, het personeel en andere personen die uit hoofde van hun functie
rechtmatig op de inrichting aanwezig zijn, hun eigendommen, de eigendommen van Reiling Sterksel B.V., of aan de
op de inrichting in gebruik zijnde voorwerpen van derden, zulks onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge
wettelijke bepalingen.
De aanbieder is aansprakelijk voor de kosten van het verwijderen en/of het teniet doen van de door hem
aangeboden afvalstoffen die naar het oordeel van Groencompost BV dan wel landelijke, provinciale en/of locale
overheid schade aan het milieu tot gevolg hebben dan wel hebben gehad. Dit geldt tevens indien de afvalstoffen
schade aan het milieu zouden kunnen hebben veroorzaakt wanneer deze niet verwijderd en/of teniet zouden zijn
gedaan.
De aanbieder alsmede de vervoerder vrijwaren Reiling Sterksel B.V. tegen alle schadeaanspraken door henzelf of
door derden, ongeacht de oorzaak van de schade.

Artikel 13: Slotbepalingen




In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Reiling Sterksel B.V.
Dit reglement treedt in werking op 01-01-2007
Dit reglement kan worden aangehaald als Algemeen acceptatiereglement Reiling Sterksel B.V.
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