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Inkomend materiaal wordt gedurende het lossen op onze locatie te Esbeek onderworpen aan een 

visuele inspectie. Uit de controle blijkt of de goederen voldoen aan de kwaliteitseisen per type 

materiaal of aan de specifieke afspraken die over een partij gemaakt zijn.  

 

Documentatie 

Aangeleverde vrachten dienen tevens te worden begeleid door benodigde vrachtdocumenten 

volgens de richtlijnen van EVOA (minimaal een CMR of begeleidingsformulier en indien nodig een 

correct ingevulde Bijlage VII). Indien het papierwerk correct is en het materiaal door onze 

controleur goed wordt bevonden, wordt een vracht geaccepteerd.  

 

Geaccepteerd materiaal: 

 

Een vracht mag niet verontreinigd zijn: 

 

De ontdoener verplicht zich aan Broeckx Plastic Recycling BV kenbaar te maken of de geleverde 

vracht stoffen en/of materialen bevat die buiten de acceptatievoorwaarden vallen. 

 

Niet geschikt voor recycling: 

Onderstaande stoffen zijn niet geschikt voor recycling en worden derhalve geweigerd. Een vracht 

dient altijd vrij te zijn van en mag niet gediend hebben als verpakking voor stoffen die: 

 giftig en/of anderszins gevaarlijk zijn (geen verfresten of ander chemisch afval) 

 een hinderlijke geur en/of stof veroorzaken (geen kadavers of gedeelten daarvan, fecaliën, vlees- 

vis- en slachtafval); 

 schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier en gewas; 

 voor zelfontbranding vatbaar en zeer licht ontvlambaar of explosief zijn; 

 in aanraking met water explosieve, brandbare, giftige, schadelijke en/of walgingwekkende 

gassen ontwikkelen;  

 schade kan opleveren aan de bodem, het oppervlakte- en/of grondwater; 

 milieuhygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk verwerkbaar zijn; 

 radioactief zijn, ioniserende stralen vrijgeven of uitzendende stoffen bevatten; 

 worden aangeboden in gesloten drums, flessen, bussen, kisten en containers bevat, voor zover 

op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is; 

 bitumineuze stoffen en aardolieproducten (of stoffen daarvan) bevatten;  

 specifiek ziekenhuisafval zijn. 

 

Tenslotte: Iedere aangeboden vracht dient vrij te zijn van gloeiende, smeulende en/of brandende 

voorwerpen. 

  

Zachte (doorzichtige) verpakkingsfolie, LDPE-zakken, LDPE-krimphoezen, LDPE-buisfolie, 

LLDPE-stretchfolie, HDPE-zakken en hoezen, land- en tuinbouwfolie (zwart/naturel) en 

LLDPE agri-stretchfolie (groen), PET dieptrek- of vacuümfolie, PP-(glans)folie en PP/PS 

bloempotjes en -trays. Allen met minder dan 2% aan aanhangende organisch en/ of 

anorganische stoffen.  

  
Plakband- of stickerresten, producten met poeder/ verstuivingsgevoelige restanten, piepschuim, 

hout, blik, kitspuiten, glas, metaal, papier, inktpatronen,  en onderstaand overig afval.  



     

     

Acceptatievoorwaarden Plastic Revisie 2 Pagina 2 van 2 
 

Bij vragen contacteert u Broeckx Plastic Recycling BV via info@broeckx.nl of +31 13 5169214 
Last update: 29-04-2014 NW 

 

 

Ingangscontrole: 

Bij binnenkomst wordt het materiaal visueel gecontroleerd door onze medewerkers. Dit wordt 

indien mogelijk gedaan voor het lossen van het materiaal. Indien niet mogelijk wordt dit 

gecontroleerd na het lossen van het materiaal. 

 

Geweigerd materiaal: 

Indien materiaal wordt geweigerd na ingangscontrole, blijft dit materiaal eigendom van de 

verzendende partij. Alle consequenties en kosten die voortvloeien uit deze geweigerde partij zijn 

voor de verzendende partij. 

 

Broeckx Plastic Recycling BV zal de verzendende partij telefonisch of per e-mail op de hoogte 

stellen van de geconstateerde afwijking (waar nodig voorzien van foto’s) en waar mogelijk voorzien 

van adviezen om dergelijke verontreinigingen in de toekomst te voorkomen. Het materiaal wordt 

apart gezet en bij voorkeur aan de verzendende partij terug geleverd. Tenzij anders schriftelijk 

overeengekomen met de verzendende partij wordt het materiaal niet verwerkt of gestort. Indien de 

verzendende partij niet reageert op communicatie van Broeckx Plastic Recycling BV aangaande de 

geweigerde partij is Broeckx Plastic Recycling BV gerechtigd om het geweigerde materiaal 

milieuverantwoord af te laten voeren en alle hieruit voortkomende kosten (incl. schoonmaakkosten) 

bij de verzendende partij in rekening te brengen. 

 

Broeckx Plastic Recycling BV zal van al het materiaal dat wordt geweigerd na ingangscontrole een 

melding maken in het managementsysteem. Hierdoor is het mogelijk de werking van deze 

acceptatievoorwaarden en de leverbetrouwbaarheid van klanten en leveranciers periodiek te 

beoordelen. Indien noodzakelijk behoudt Broeckx Plastic Recycling BV zich het recht voor contact 

op te nemen met de klant/ leverancier om de leveringsbetrouwbaarheid van het materiaal te 

verhogen of de leveringsrelatie te beëindigen. 


