ACCEPTATIEVOORWAARDEN VAN PARIDON BUSSUM RECYCLING B.V.
Algemeen
Deze acceptatievoorwaarden van Van Paridon Bussum Recycling B.V.
maken inzichtelijk welke spelregels gelden voor het gebruik van onze
dienstverlening.
Toepassingsgebied
De acceptatievoorwaarden omvatten de gehele dienstverlening
die Van Paridon Bussum Recycling B.V. voor haar klanten uitvoert in het
kader van de verwijdering van afvalstoffen zoals omschreven in deze
acceptatievoorwaarden.
Acceptatie
De opdrachtgever is verplicht om aan de inzamelaar kenbaar te maken
of bij de aangeboden afvalstoffen andere stoffen en/of materialen
aanwezig zijn die buiten de acceptatie vallen van de inzamelaar zoals
omschreven in deze acceptatievoorwaarden. Van Paridon Bussum
Recycling B.V. beslist met inachtneming van het in deze voorwaarden, of
de aangeboden afvalstoffen worden geaccepteerd.
Wij accepteren de volgende afvalstromen:
• Asbest (mits verpakt!)
• Bedrijfsafval
• Bouw- en sloopafval
• Dakafval
• Gips
• Glas
• Groen- en tuinafval
• Grond/Zand
• Hout (A/B/C)
• Papier/Karton
• Puin
• Vlakglas
Asbest
Deze afvalstoffen altijd apart aanbieden, vraag advies als het gaat om
de juiste verpakking- en aanlevercondities
Asbesthoudende bouwmaterialen zoals dakplaten, isolatiemateriaal en
asbestcementbuizen, maar ook asbestgelijkend materiaal vallen in de
categorie gevaarlijk afval. Dit afval dient u conform de SC 530-richtlijn
dubbel verpakt aan te leveren.
Bedrijfsafval
In rol- en afzetcontainers kan alle kantoor-, winkel-, en dienstenafval
worden aangeboden die niet proces gerelateerd is. De volgende stoffen
en/of materialen mogen niet aangeboden worden onder de noemer.
• steenachtige (beton, steen, gasbeton)
• grond, zand en tuinaarde
• asbesthoudende materialen
• autobanden
• thinner, zuren, toners, batterijen, accu’s, verfblikken, kitspuiten en
oplosmiddelen (Klein Chemisch Afval)
• fecaliën, organisch afval en etensresten
• groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
• ferro en non-ferro metalen en glas

Bouw- en sloopafval
Ongesorteerd afval dat vrijkomt bij een verbouwing of een grote
opruiming. De inhoud van de container dient voor 50% herbruikbaar
afval te bevatten.
In de categorie bouw- en sloopafval vallen:
• hout, zaagsel en vermolmd hout
• gips, gasbeton en gibo
• metalen
• kunststoffen, folies en pvc

Niet in de categorie bouw en sloopafval vallen:
• asbest
• chemisch afval
• verfresten
• autobanden
• accu’s
• koelkasten
• grond
Dakafval
Alle met bitumen vervuild afval zoals dakleer, grind en isolatieplaten
maximaal 10% hout en overig sloopafval
Niet in de categorie dakafval vallen:
• Asbesthoudend, asbestgelijkend en asbestverdacht materiaal
• Vreemd- en/of gevaarlijk afval
Gips
In de categorie gips vallen:
• gipsblokken
• kalkzandsteen
• andere verontreinigingen
Glas (bont en wit)
In de daarvoor bestemde containers kan glas, zowel bont als wit worden
aangeboden.
Niet aangeboden mag worden:
• verontreinigd glas met meer dan 2% V/V aan aanhangend organisch
en/of anorganische stoffen
• KSP: Keramiek, Steen en Porselein van potjes, serviesgoed, kruiken,
schotels etc.
• hittebestendig glas: hittebestendig laboratoriumglas, ovenschalen,
kookplaten, glazen pannendeksels etc.• vlakglas: ruiten, kassenglas,
autoruiten etc.
Vlakglas
• Blank float; Zuiver blank vlakglas (industrieel)
• Gemengd vlakglas
• Tuindersglas: afkomstig van serres en kassen
• Spiegelglas: Vlakglas afkomstig van spiegels
• Isolatieglas: Dubbelglas ruiten verontreinigd met tussenstrippen
• Autoruitenglas
• Tafelglas: Wijnglazen
• Combinatieglas: Mix van diverse soorten vlakglas
• Gepantserd glas: Dik, extra beveiligd glas
Groen- en tuinafval
Afval dat vrijkomt bij het onderhoud van uw tuin.
In de categorie groenafval en snoeihout vallen:
• snoei en tuinafval
• takken, struiken en riet
• graszoden (zonder grondafval)
Niet in de categorie groenafval en snoeihout vallen:
• boomstammen
• grond max. 5%
• restvervuiling: papier, plastic, glas en overig afval
Grond/Zand
Schone grond zonder vervuilingen zoals bomen, takken en puin.
In de categorie Grond en zoden vallen:
• zichtbaar schone grond
• zand, tuinaarde en graszoden
• maximaal 5% steen, puin en wortels

Niet in de categorie Grond en zoden vallen:
• grond afkomstig van industrieterreinen
• grond met meer dan 5% steen, puin en wortels
• grond vervuild met olie of andere vloeistoffen
• boomstronken
Hout (A/B)
Met hout bedoelen we uitsluitend schoon hout. Er mag gerust een
spijker inzitten en ook geverfd is geen probleem.
In de categorie houtafval vallen:
• hard- en zachtboard
• spaan- en vezelplaat
• multiplex
• geplastificeerde houtsoorten
• overige houtmaterialen
Niet in de categorie hout (A/B) valt:
• geïmpregneerd hout, zoals bielzen
C-Hout
In de categorie C-hout valt:
• zwaar/geïmpregneerd hout, zoals bielzen
Papier/karton
Van de noemer papier/karton zijn de volgend stoffen en/of materialen
uitgesloten:
• papier gedrenkt in bitumen
• kunststoffen, paraffine en ander hulpstoffen die materiaal
waterafstotend maken (Niet meer dan 2% V/V)
• alle materialen en stoffen niet behorend tot papier/karton
Puin
Met (schoon) puin bedoelen we uitsluitend steenachtige materialen.
In de categorie schoon puin vallen:
• bakstenen
• stoeptegels
• dakpannen
• tegels
• keramiek
• metsel- en betonresten
Niet in de categorie schoon puin vallen:
• gipsblokken
• kalkzandsteen
• andere verontreinigingen

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Belading
Voor alle typen rol- en afzetcontainers geldt dat de belading tot
aan de rand van de container mag komen zodat de deksel(s) goed
sluit(en) of de container vlak ‘afnetbaar’ is.
Per type container mag de belading niet boven de aangegeven
hoeveelheid – in kilogram, of centimeters – komen. Indien de
belading boven de toegestane hoeveelheid zoals hieronder
beschreven komt, zal deze hoeveelheid worden doorberekend of u
zal worden verzocht om de container op het juiste gewicht aan te
bieden.
Extra afval dient vooraf te worden gemeld voordat wij dit mogen
accepteren.
Indien u bezwaar heeft tegen doorberekende overbelading kunt u
de foto’s opvragen die hiervoor ter beoordeling zijn gemaakt
Op de ledigingsdag dient een eventueel aanwezig slot van de container
verwijderd te zijn. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle extra kosten
van Van Paridon Bussum Recycling B.V. en/of derden bij de aanwezigheid
van een slot op de ledigingdag.
De opdrachtgever dient het te ledigen en/of te vervoeren inzamelmiddel –
indien van toepassing met gesloten deksel – op de dagen waarop ze
worden leeggemaakt en/of opgehaald, gereed te zetten op de openbare
weg, of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de
openbare weg, dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en
kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van Van Paridon
Bussum Recycling B.V., zodanig dat plaatsing niet in strijd is met de
voorschriften en geen gevaar oplevert voor Van Paridon Bussum
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Recycling B.V. of derden.
De opdrachtgever zorgt zo nodig voor voldoende verlichting en/of
bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren inzamelmiddelen en/of
afvalstoffen en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen.
Rolcontainers
CONTAINER
TYPE

MAXIMALE
BELADING

CONTAINER
TYPE

MAXIMALE
BELADING

120 ltr.
240 ltr.
360 ltr.
500 ltr.
660 ltr.
750 ltr.
1000 ltr.

20 kg
30 kg
35 kg
40 kg
50 kg
60 kg
75 kg

1100 ltr.
1300 ltr.
1600 ltr.
1700 ltr.
2500 ltr.
3000 ltr.
5000 ltr.

80 kg
100 kg
125 kg
130 kg
190 kg
240 kg
375 kg

Afzetcontainers
• 3 m³, 6 m³, 9 m³, 10 m³, 12 m³, 15 m³, 20 m³, 30 m³
Tot maximaal 30cm boven de rood/wit geblokte rand, mits
gladgestreken.
• 40 m³ Geen overbelading toegestaan
Geschillen
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie
van Van Paridon Bussum Recycling B.V.
Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij
schriftelijk door Van Paridon Bussum Recycling B.V. is aanvaard.
Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid, zoals
vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en Van Paridon
Bussum Recycling B.V.
Onze algemene voorwaarden (zoals u voorafgaand aan de
overeenkomst ter hand zijn gesteld) zijn van toepassing op alle
(toekomstige) overeenkomsten tussen Van Paridon Bussum
Recycling B.V., op alle aanbiedingen en offertes door Van Paridon
Bussum Recycling B.V. en op alle opdrachten van de opdrachtgever
aan Van Paridon Bussum Recycling B.V. Op de relatie tussen Van
Paridon Bussum Recycling B.V. en de opdrachtgever zijn geen
andere algemene voorwaarden van toepassing, tenzij dit
uitdrukkelijk is overeengekomen tussen partijen. De algemene
voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

Gescheiden aanleveren:
Papier en karton, plastic folies, bedrijfsafval, (verpakt) asbesthoudend afval,
dakafval, grond en zand, autobanden, puin van schoorstenen, asfaltpuin.

LET OP!
Geen chemisch afval, asbest en asbestgelijkend materiaal.
(Bij open containers) Lading mag maximaal 30 centimeter boven de rand
van de container uitsteken.
Het is niet toegestaan om containers te verplaatsen.
Huurder is aansprakelijk voor schade aan de container en/of vervolgschade

