ACCEPTATIEVOORWAARDEN: PAPIER/KARTON (90/10)

1. Algemeen

3. Documentatie

Deze acceptatievoorwaarden van Schenk

Aangeleverde vrachten dienen te worden

Recycling BV maken inzichtelijk welke spelregels

begeleid door benodigde vrachtdocumenten

gelden voor het gebruik van onze dienstverlening

(minimaal een CMR of begeleidingsformulier

met betrekking tot het aanleveren van

en indien nodig een bijlage VII).

papier/karton (90/10).

2.1 Geaccepteerd materiaal

4.1 Ingangscontrole op kwaliteit

Minimum 90% karton (zuiver, mag bedrukt)

Inkomende vrachten worden visueel

Maximum 10% van onderstaande:

gecontroleerd door onze medewerkers. Dit
wordt gedaan voor het lossen van het

Wit en gekleurd papier

materiaal. Indien dit niet mogelijk is, wordt

beschreven of bedrukt papier

dit gecontroleerd na het lossen van het

Kranten, tijdschriften, reclamedrukwerk

materiaal.

Folders, boeken, papieren zakken

2.2 Niet geaccepteerd materiaal

4.2 Geweigerd materiaal

Verbrand papier/karton

Indien materiaal wordt geweigerd na

Nat papier/karton

ingangscontrole, blijft dit materiaal

Behangpapier

eigendom van de verzendende partij. Alle

Vuil of vet papier/karton

consequenties en kosten die voortvloeien

Papier bedekt met een kunststoflaag

uit deze geweigerde partij zijn voor de

Tetrapack/melkdozen

verzendende partij.

Visdozen
Papier/karton verontreinigd met verf of olie
Medisch, organisch en voedingsafval
Huishoudelijk afval

4.3 Afgekeurd materiaal
Schenk Recycling BV zal bij afgekeurd

Harde kunststoffen

materiaal de verzendende partij telefonisch

Hout
Vreemde materialen die de recyclage verhinderen
(bouwafval, restafval etc.)

of per e-mail op de hoogte stellen van de
geconstateerde afwijking (waar nodig
voorzien van foto's). Het afgekeurde

* als bij acceptatie blijkt dat het materiaal in aard
of samenstelling afwijkt van de acceptatievoorwaarden, kunnen aangepaste voorwaarden
en/of tarieven van toepassing zijn.
** uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in
het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).

materiaal wordt apart gezet en bij voorkeur
aan de verzendende partij worden
teruggeleverd. Indien het afgekeurde
materiaal niet wordt opgehaald, is Schenk
Recycling BV gerechtigd om het afgekeurde
materiaal milieuverantwoord af te laten
voeren en alle hieruit voortkomende kosten
bij de verzendende partij in rekening te
brengen.
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