WD Trading B.V.

Beleidsdocument

Acceptatievoorwaarden
Voor alle inkomende materialen

Document:
Titel:
Status:
Aanmaak datum:
Auteur:
Versie:
Laatste wijzigingsdatum:

BEL0010
Acceptatievoorwaarden
Definitief
06-11-2014
Marco Ponne
1.0
17-11-2014

BEL_Acceptatievoorwaarden_MPO_v0.1_06112014DEFINITIEF

Pagina 1 / 3

WD Trading B.V.

Beleidsdocument

Inleiding
WD Trading accepteert materialen van zowel particulieren als bedrijven onafhankelijk van de oorsprong van
het materiaal.
WD Trading accepteert enkel materialen die voldoen aan de productspecificaties welke zijn omschreven in de
product informatiebladen. Daarnaast gelden aanvullende eisen waar materialen aan moeten voldoen. Deze
aanvullende eisen zijn opgenomen in dit document.
Om aan de eerder genoemde specificaties en eisen te voldoen maakt WD Trading gebruik van een
innameproces. Zie ook procedure: inkoop loods. Hierin staat de exacte en meest recente werkwijze voor de
inname en controle van inkomende materialen omschreven.
Materialen welke niet voldoen aan de door WD Trading gestelde eisen worden in overleg met de
opdrachtgever of leverancier geretourneerd of afgevoerd. De kosten voor afvoer en retourzending zijn voor de
opdrachtgever of leverancier (klant). Het afvoeren en retourneren van afgekeurde vrachten gebeurt in
overeenstemming met de in de Nederlandse wet gestelde eisen met betrekking tot het vervoer en opslag van
desbetreffende stoffen.

Acceptatie
Het materiaal is geaccepteerd wanneer na controle (zie §controle) blijkt dat aan de acceptatievoorwaarden is
voldaan (zie §acceptatievoorwaarden). Dit wordt aangetoond door middel van een volledig ingevulde weegbon
met paraaf van de inname medewerker.

Controle
Tijdens het lossen van materialen wordt door de inname medewerker gelet op de kwaliteit van materialen.
Hierbij toetst de inname medewerker de materialen ook aan de hieronder vermelde acceptatievoorwaarden.
Tot slot vindt er een visuele eindcontrole plaats tijdens het wegen van materialen.

Acceptatievoorwaarden
Al het aangeleverde materiaal dient ontdaan te zijn van alle producten welke hieronder zijn aangegeven. Voor
autowrakken, vaten, accu’s, CFK-houdende producten, olietanks en overige AEEA/WEEE producten gelden
nader gespecificeerde criteria.
Geweigerde producten of prijs in mindering op afrekening voor afvoeren materiaal:








Banden: personenauto-, vrachtwagen- en tractorbanden:
Gasflessen: met of zonder afsluiter c.q. dicht. Vol en leeg:
LPG Tanks / gasflessen:
Brandstoftanks (niet leeg):
Overige gesloten producten (brandblussers):
Kluizen
Nikkel Cadmium accu’s

€25,00 per stuk
€125,00 per stuk
€125,00 per stuk
€25,00 per stuk
€25,00 per stuk
€0,20 per kilogram
€0,20 per kilogram

Gasflessen en LPG Tanks worden enkel ingenomen wanneer deze door de midden zijn geslepen of gebrand.
Enkel geopende en lege poeder- en schuimbrandblusser worden ingenomen. Gesloten koolzuursneeuwblussers
worden niet ingenomen.
Geweigerde materialen
Materialen waarin of waaraan de volgende materialen zitten verwerkt, worden niet ingenomen. De kosten van
retour of afvoer, inclusief alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de leverancier.



Asbest;
Polychloorbifenyl (PCB’s);
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Oliën of andere chemische stoffen met uitzondering van elektrolyt in accu’s.

Verontreiniging
Onder verontreiniging valt al het materialen en/of delen van materialen welke niet verhandelbaar zijn. Gedacht
moet worden aan hout, plastic, isolatiematerialen enzovoorts. Verontreiniging wordt in mindering gebracht op
de afrekening.
Radioactiviteit
Al het materiaal dient vrij te zijn van verhoogde radioactieve straling. Mocht radioactiviteit - op welke wijze dan
ook - gedetecteerd worden, zal voor de omgang hiermee uitgegaan worden van het “besluit detectie
radioactief schroot”.
Procesgevaarlijke producten
Aan sommige producten zijn aanvullende eisen gesteld voor de veiligheid van onze machines en personeel. De
volgende producten mogen alleen ingenomen worden wanneer aan de nader gespecificeerde voorwaarden is
voldaan:


Zonneschermen: er moet een voorziening zijn aangebracht waardoor knikarmen niet los kunnen
schieten (bijvoorbeeld tape). Bij voorkeur dient de staalkabel, veer of ketting doorgeknipt te zijn.

Autowrakken
Complete autowrakken worden niet ingenomen. Enkel losse auto onderdelen worden geaccepteerd. Losse
onderdelen dienen vrij te zijn van de in dit document genoemde stoffen.
Vaten
IJzeren vaten worden enkel geaccepteerd wanneer deze leeg zijn (leeg betekend gespoeld of schraapschoon).
Daarnaast dient er een inspectie gat aanwezig en open te zijn.
Accu’s
Lood accu’s worden aangenomen bij WD Trading. Bij het inleveren van de accu’s dienen de instructies van het
personeel opgevolgd te worden.
Nikkel Cadmium accu’s worden niet aangenomen, zie onderdeel geweigerde producten of prijs in mindering op
afrekening.
(Olie)tanks
Ondergrondse en/of bovengrondse (olie)tanks worden enkel aangenomen indien de leverancier een
reinigingscertificaat kan overhandigen. De reiniging dient uitgevoerd te zijn door een daarvoor vergund bedrijf.
Ten behoeve van de inspectie dient een mangat verwijdert te zijn.
(Olie)tanks zonder reinigingscertificaat worden geweigerd en op kosten van de klant geretourneerd.
AEEA/WEEE: Afval van elektronische apparatuur
Het materiaal dient vrij te zijn van beeldschermen, koel-/vrieskasten of andere materialen met Chloor-FluorWaterstoffen (CFK’s / F-gassen) of afgeleiden daarvan. Materialen waarin de f-gassen nog aanwezig zijn
worden op kosten van klant geretourneerd.
Alle in te leveren AEEA/WEEE moet onbeschadigd en compleet zijn.
Veiligheid en milieu
Indien bij controle blijkt dat het materiaal – op welke wijze dan ook – schade aan het milieu of gevaar voor
personeel of bezoekers tot gevolg kan hebben, kan de leverancier hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
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