ACCEPTATIEVOORWAARDEN
1. Doel
Het controle- en acceptatiebeleid stelt het volgende ten doel:
- de kwaliteit van het aangeleverde materiaal te waarborgen en daar waar nodig te corrigeren;
- de optimale werking van de machines en werkmaterieel te waarborgen;
- een bijdrage te leveren aan de veiligheid en gezondheid van leverancier, medewerkers en derden;
- voldoen aan wet- en regelgeving.
2. Toepassingsgebied
Deze procedure is van toepassing voor al het aangevoerde materiaal (schroot, kabels) naar de site in
de Lindestraat 21 te Zele.
3. Zijn te beschouwen als niet conform (niet limitatieve lijst)
- alle materialen die schade kunnen berokkenen aan het milieu, de veiligheid van leverancier, medewerkers en derden of aan de inrichting;
- elke vervuilde partij;
- schroot in de vorm van recipiënten zoals vaten, tanks of buisvormige structuren die gevaarlijke
stoffen hebben bevat of ermee verontreinigd zijn, recipiënten die niet leeg zijn en/of niet gereinigd
werden;
- schroot/toestellen die gassen of vloeistoffen bevatten;
- wit schroot of afgedankte consumptiegoederen (AEEA) die gassen of vloeistoffen bevatten;
- resten voedingsmiddelen;
- asbesthoudend afval;
- pcb houdend afval;
- radioactief materiaal;
- KGA (klein gevaarlijk afval);
- Munitie;
- Voertuigen en voertuigwrakken
4. Voorschriften voor aangeleverde tanks die brandstoffen hebben bevat
- Tank moet leeg en droog zijn
- Tank moet uitwendig proper zijn
- Mangaten open, leidingen en deksels verwijderd
- Reinigingsattest voor te leggen door leverancier
- Ingeval van gastanks: ook het ontgassingsattest voor te leggen door leverancier
- Ingeval van tanks van chemische producten: levering op voorhand aan te melden – MSDS-fiche
van het chemische product op voorhand aan te leveren
5. Sancties bij niet-naleving
- Weigering van de vracht, onmiddellijke retour op kosten van de leverancier of producent (ingeval
van containerwisselprogramma).
- Kosten die volgen uit het niet naleven van bovenstaande voorwaarden worden verrekend in de uit
te betalen vergoeding.
Indien blijkt dat de aangeleverde partij, op welke wijze dan ook, schade aan het milieu of gevaar
aan medewerkers of derden of aan de inrichting van KRC kan hebben, kan de leverancier hiervoor
aansprakelijk worden gesteld.

