ACCEPTATIEVOORWAARDEN
AFSPRAKEN INZAKE
VUILAFTREK IN HET
ALGEMEEN
1.

ALGEMEEN :

bij de aanlevering van schroot (ferro of non-ferro) stellen we
regelmatig vast dat er in het aangeleverde lot hetzij nietconform materiaal tussen zit en/of vuil zoals aarde, steenpuin,
hout enz. wordt aangetroffen. Deze fiche legt uit hoe we binnen
de werven van de Casier-group dit niet-conform materiaal bij de
afrekening in rekening nemen en/of doorrekenen. Wij maken
een onderscheid tussen niet-conform materiaal enerzijds en
zuiver vuil anderzijds.

2.

ONS UITGANGSPUNT NAAR NIET-CONFORM MATERIAAL :
Het kan altijd gebeuren dat er in een lot schroot bepaalde materialen zitten die niet
overeenstemmen met de aangeleverde soort…enkele voorbeelden :
- Een boiler – wasmachine tussen een lot lang ijzer HMS1-2
- Een aantal gekleurde aluminium profielen in een lading blanke profielen
- Een oude fiets met banden tussen een lot lang ijzer HMS1-2
Ons uitgangspunt : - indien het niet-conform materiaal eenvoudig uit het lot kan
gehaald worden, dan wordt die niet-conform materiaal als zijn
soort bvb AEEA of plate shred of gekleurde profiel
afgerekend;


3.

Indien het volledige lot dient uitgesorteerd te worden, dan
wordt na afspraak hetzij het volledige lot gedeclasseerd en
afgerekend aan het gedeclaseerd tarief, hetzij volledig
uitgesorteerd en worden de werkuren doorgerekend en de
verschillende uitgesorteerde kwaliteiten afgerekend aan hun
normale waarde.

ONS UITGANGSPUNT NAAR ZUIVER VUIL (AARDE, STENEN, HOUT..enz)
Wanneer er in het aangeleverd lot schroot aarde, stenen, beton, hout..samengevat
“steriel materiaal” aangetroffen wordt dan is ons uitgangspunt hetvolgende :
STERIEL MATERIAAL KAN NIET UITGESORTEERD WORDEN :
 Geschat gewicht aan steriel materiaal wordt in mindering
gebracht;
 Dit gewicht wordt afgerekend aan nul-tarief;
 Eventueel aanwezig restafval wordt aangerekend (zie tarief
hierna)
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STERIEL MATERIAAL KAN WEL UITGESORTEERD WORDEN :
-

De leverancier krijgt de mogelijkheid het lot terug te nemen en bij hem uit
te sorteren. Kosten voor heropladen worden aangerekend (zie tarief hierna);

-

Wordt het lot op de werf door de site-medewerkers uitgesorteerd dan
worden uitsorteringskosten en verwerkingskosten steriel materiaal
aangerekend (zie tarief hierna);

TOEGEPASTE TARIEVEN VERWERKING :
 De werkuren voor het uitsorteren van het lot;
o Manuren aan -45 euro/persoon
o Kraanuren aan -85 euro/persoon
o Afvoer van restafval/vuil : -65 euro per uur


Het steriel materiaal wordt voor verdere verwerking
aangerekend naargelang het soort afval : :
o Hout aan -80 euro per ton;
o Beton/Steenpuin zonder aarde : -30 euro/ton
o Puin met aarde : -50 euro/ton
o Restafval (textiel, pur..) : - 180 euro/ton
o Vuil in het algemeen : -85 euro/ton
o Afgevoerde olie : -0,22 euro/kg
o Gebruikte absorbtiekorrels : 0,6 euro/kg.
o Afgewerkte oliefilters : 1 euro/kg.
o Geisoleerde panelen : -85 euro/ton

Tarieven jaarlijks te herzien op basis van stortkosttarieven bij externe
verwerkers
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