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Deze acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op alle niet gevaarlijke 
afvalstoffen die worden aangeboden aan de Overslagstations (OSS) 
ten behoeve van verder transport naar de afvalenergiecentrales dan 
wel rechtstreeks worden aangeboden aan de afvalenergiecentrales 
(AEC), voor verwerking aldaar in de verbrandingsovens. Aanlevering 
van gevaarlijke afvalstoffen is ten strengste verboden, tenzij daartoe 
vooraf specifieke en schriftelijk vastgelegde afspraken zijn gemaakt en 
uitsluitend voor die inrichtingen waar beperkte verwerking van gevaarlijke 
afvalstoffen volgens de verleende vergunningen is toegestaan.Deze 
voorwaarden zijn ook van toepassing op de door de Ontdoener 
ingeschakelde derden.

I  Adressen en openingstijden  

Overslagstations
• Isotopenweg 3 (Lage Weide), 3542 AS Utrecht
• Meteoorstraat 65 (Binckhorst), 2516 BP Den Haag
• Keilezijweg 12 (Keilehaven), 3029 BV Rotterdam
• Brielselaan 175, 3081 AC Rotterdam

Afvalenergiecentrales
• Professor Gerbrandyweg 10, 3197 KK Rotterdam-Botlek
• Rivierweg 20, 6971 PZ Duiven

De openingstijden per locatie zijn als volgt: 
Utrecht: ma t/m vr 7.30-17.00 uur
Den Haag: ma t/m vr 7.00-22.00 uur
Rotterdam Keilehaven: ma t/m vr 8.30-21.30 uur
Rotterdam Brielselaan: ma t/m za 6.00-22.00 uur
Rotterdam-Botlek Hoofdpoort: ma t/m do 24/4 en vr 0.00-22.30 uur1 
Rotterdam-Botlek Poort 1: ma t/m vr 6.00-21.00 uur
Duiven: ma t/m vr 7.00-16.30 uur1

1 In overleg verruimde tijden voor pashouders

II Algemene Regels

1. Melden incident 

In geval van een incident moet contact worden gezocht met een van de 
volgende algemene alarmnummers:

Algemeen alarmnummer:
Locatie Rotterdam-Botlek: 0181 - 27 51 12
Locatie Duiven:  026 - 317 11 12
OSS:   112

Bij melden van incident noemt u:
• Uw naam.
• De plaats van het incident.
• De toedracht.
• Het aantal eventuele slachtoffers. 

Bij een algemene alarmmelding:
Meld u bij locatiepersoneel of verlaat de werkplek dwars op de wind 
en ga naar de daartoe aangewezen verzamelplaats. Laat daarbij de 
vluchtwegen en veiligheidsmiddelen vrij.
Proefalarm is elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur.
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2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (‘PBM’s’)
U bent buiten de (vracht)auto op de aangewezen plekken verplicht tot het 
dragen van de navolgende PBM’s:

• Beschermende kleding waarbij alle lichaamsdelen zijn bedekt.
• Veiligheidsschoenen.
• Veiligheidshelm.
• Veiligheidsbril.

3. Veiligheidsregels
• Roken (inclusief e-smoker) is verboden, ook in de (vracht)auto.
• Gebruik of bezit van alcohol of drugs is verboden.
• Eten en drinken is verboden op de werkplek.
• Het is verboden zich goederen toe te eigenen die ter verwerking zijn 

aangeboden.
 
4. Gedragsregels en overige verplichtingen

• Bezit van een geldig legitimatiebewijs is verplicht.
• Op het terrein geldt een maximumsnelheid van 15 km/uur.
• De chauffeur beheerst de Nederlandse, Engelse of Duitse taal.
• De verkeersborden en verkeersregels uit de Wegenverkeerswet zijn 

van overeenkomstige toepassing.
• Vluchtwegen en veiligheidsmiddelen worden altijd vrijgehouden.
• Op het terrein moeten aanwijzingen van het locatiepersoneel direct     

worden opgevolgd.
• Op de loslocatie heeft locatieverkeer en eigen werkverkeer altijd 

voorrang.
• De chauffeur dient tijdens achteruitrijden aanwijzingen te krijgen van 

een transportbegeleider voor zover aanwezig. De chauffeur blijft 
evenwel altijd verantwoordelijk voor zijn handelen.

• De chauffeur is verantwoordelijk voor de juiste belading van zijn 
voertuig.

• De chauffeur en de bijrijder dienen tijdens het laden of lossen bij het 
voertuig te blijven. Achter het voertuig om lopen moet zoveel als 
mogelijk worden vermeden.

• Bijrijders mogen niet op het voertuig meerijden anders dan in de 
cabine.

• Bijrijders zijn tenminste 18 jaar. 
• De voorziening tegen morsen of verwaaien van de lading dient zo 

kort mogelijk voor het lossen verwijderd te worden, dan wel direct 
na het laden te worden aangebracht.

• De chauffeur ruimt gemorste lading op.
• De kiepinstallatie dient geheel gezakt te zijn en deuren van de 

laadruimte dienen gesloten te zijn, vóórdat wordt weggereden.

5. Sancties
Het overtreden van de regels leidt tot ontzegging van de toegang tot het 
terrein.

III Acceptatieregels

Definities
Overslagstation (OSS)
Inrichting van Opdrachtnemer waar na toestemming van de beheerder, 
afvalstoffen van Ontdoener kunnen worden aangeleverd om van daaruit in 
opdracht van beheerder verder te worden getransporteerd naar een AEC.
Afvalenergiecentrale (AEC)
Installatie waarin afvalstoffen worden verbrand in verbrandingsovens en 
de vrijkomende energie nuttig wordt toegepast in de vorm van elektriciteit, 
stoom en/of levering van industriële warmte of stadsverwarming, in het 
bijzonder de installaties in Duiven en Rotterdam-Botlek. 
Opdrachtnemer
AVR-Afvalverwerking B.V. 
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Ontdoener
Degene die de afvalstoffen heeft geproduceerd dan wel bezitter is van de 
afvalstoffen en deze aanbiedt aan het OSS of de AEC ter verwerking.
Vervoerder
Degene die de afvalstoffen van de Ontdoener naar het OSS of de AEC 
transporteert en aldaar afgeeft.
Omschrijvingsformulier
Formulier waarmee de Ontdoener aan Opdrachtnemer kenbaar maakt 
afvalstoffen te willen aanbieden en waarin alle noodzakelijke informatie 
over de afvalstoffen is vastgelegd.
Begeleidingsbrief
Door de overheid voorgeschreven formulier dat ter begeleiding van een 
transport van afvalstoffen door de Ontdoener aan de Vervoerder wordt 
meegegeven.
Badge
Elektronische gegevensdrager met alle data van één afvalstroom die in 
combinatie met een weegbrief gebruikt kan worden in plaats van een 
begeleidingsbrief.
Routingformulier
Formulier dat het soort afval omschrijft en wordt afgegeven aan de 
chauffeur na inweging. De chauffeur geeft dit formulier vervolgens aan de 
acceptant. Het routingformulier begeleidt de afvalstoffen op de OSS- of 
AEC-locatie en geeft de verwerkingsplaats aan.
Acceptatiemoment
Moment dat Opdrachtnemer een vracht afvalstoffen goedkeurt en 
accepteert conform deze acceptatievoorwaarden.
Proefpartij
Een nieuwe of onbekende afvalstroom van een gedefinieerde omvang, die 
door aard of samenstelling door Opdrachtnemer wordt verbrand bij wijze 
van proef, waarna door Opdrachtnemer wordt bepaald of en onder welke 
condities die stroom regulier mag worden aangeboden door Ontdoener.
Niet gevaarlijke afvalstoffen
De afvalstoffen, zoals omschreven in deze acceptatievoorwaarden, in het 
bijzonder in artikel 1 hieronder.
EURAL
Europese afvalstoffenlijst, meest recente versie.

1. Afvalgroepen
In dit artikel wordt aangegeven welke groepen afvalstoffen 
Opdrachtnemer onderscheidt en aan welke eisen deze verschillende 
groepen dienen te voldoen voor acceptatie door Opdrachtnemer op het 
OSS of de AEC.

1.1 Gemeentelijk afval
Afvalstoffen die thuishoren in één van de onderstaande groepen:
1.1a Huishoudelijk restafval
Brandbaar restafval van particuliere huishoudens dat normaliter in een 
vuilniszak, een container of ander algemeen gangbaar inzamelmedium 
wordt aangeboden, niet zijnde grof huishoudelijk afval en gescheiden 
ingezamelde monostromen (o.a. GFT, papier, kunststof verpakkingen, 
textiel en glas).
1.1b Veegvuil, marktafval en plantsoenafval
Afval dat vrijkomt bij het vegen van straten, het legen van openbare 
papierbakken, het opruimen van marktterreinen en het reinigen van 
plantsoenen e.d. Deze afvalstroom is met huishoudelijk afval vergelijkbaar 
en bestaat uit kunststoffen, papier, karton, non ferro en achteloos 
achtergelaten zwerfvuil. Dit afval dient afzonderlijk te worden aangeleverd.
1.1c HDO-afval
Afval uit de Handel-, Diensten- en Overheidssector en van industriële 
bedrijven, maar dat niet afkomstig is uit het directe productieproces en qua 
aard en samenstelling overeenkomt met het onder sub a omschreven afval 
en uitsluitend voor zover dit is ingezameld op de gewone route van en 
door daartoe ingerichte huisvuilauto’s.
1.1d Drijfvuil
Afval dat vrijkomt bij het reinigen van grachten e.d. Dit afval moet altijd 
vooraf worden aangemeld. Afhankelijk van de aard en/of samenstelling 
van dit afval, wordt bepaald of acceptatie mogelijk is.

1.2 Bedrijfsafval
1.2a Algemeen
Alle vaste brandbare, niet-gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij 
bedrijven, kantoren, winkels, instellingen, instituten e.d. die naar aard en 
samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijk restafval, niet zijnde 
gescheiden ingezamelde afvalstoffen zoals papier, kunststof, hout, textiel 
en metaal, die geschikt zijn voor hergebruik of recycling.
1.2b Bijzonder bedrijfsafval 
Afvalstoffen die thuishoren in één van de onderstaande groepen:
1) Direct verwerkbaar bedrijfsprocesafval
Brandbaar afval dat niet geschikt is voor hergebruik of recycling en als 
monostroom rechtstreeks verwerkbaar is via de bunker en enkel op grond 
van door Opdrachtnemer nader te verstrekken richtlijnen, geaccepteerd 
kan worden. Hieronder worden onder meer aangemerkt:

• Hout, mits niet dikker dan 10 cm en niet langer dan 60 cm.
• Textiel, mits niet samengeperst of samengebonden.
• Papier, mits niet samengeperst of samengebonden in rollen.
• Kunststoffolie, voor zover vergelijkbaar met dunwandige plastic 

zakken, niet samengebundeld in hoeveelheden groter dan 5 kg en/
of niet in lange slierten.

• Overige materialen en/of stoffen, die in overleg met Opdrachtnemer 
als brandbaar bedrijfsafval worden aangemerkt.

Deze afvalstoffen (met hun EURAL-code) dienen overeen te komen met de 
lijst van afvalstoffen die krachtens de vigerende vergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) binnen betreffende 
OSS of AEC respectievelijk mogen worden overgeslagen of be-/verwerkt, 
zulks te beoordelen door Opdrachtnemer.
Indien met de Ontdoener specifieke, aanvullende afspraken worden 
gemaakt m.b.t. de samenstelling en/of de calorische waarde van het 
aangeboden bedrijfsprocesafval, dan zijn deze aanvullende afspraken van 
toepassing en kan bij afwijking daarvan het afval worden geweigerd dan 
wel worden verwerkt tegen meerkosten.
2) Niet specifiek ziekenhuisafval
Onder niet specifiek ziekenhuisafval (niet gevaarlijk afval) wordt verstaan 
ziekenhuisafval dat als bijzonder bedrijfsafval kan en mag worden 
aangeboden, omdat het na het treffen van bijzondere voorzorgen, in 
de verbrandingsovens voor huishoudelijk afval kan worden verwerkt. 
Voor aanmelding en acceptatie van dit afval maken Ontdoener en 
Opdrachtnemer nadere afspraken. Het niet-specifieke ziekenhuisafval moet 
in stevige plastic zakken verpakt zijn en in containers worden aangeleverd.

Restricties bedrijfsafval overslagstations
Voor bedrijfsafval aangeleverd aan de OSS in Utrecht en Den Haag geldt een 
aantal specifieke restricties. Niet toegestaan voor aanlevering zijn:

• Afvalstoffen met een stortgewicht lager dan 100 kg/m3.
• Afvalstoffen, die door hun hoedanigheid het lossen van overlaad  

containers bij de AEC te Rotterdam-Botlek nadelig beïnvloeden.
• Transporteenheden groter dan 20 m3 per stuk, tenzij met 

Opdrachtnemer anders is overeengekomen.
• Niet specifiek ziekenhuisafval.

Bovengenoemde afvalstoffen kunnen - voor zover ze verder voldoen aan 
deze acceptatievoorwaarden - uitsluitend rechtstreeks bij de AEC op de 
locatie te Rotterdam - Botlek worden aangeleverd.

1.3 Aanvullende eisen voor bedrijfsafvalstoffen   
Het aangeboden bedrijfsafval mag na verwerking niet leiden tot overschrijding 
van de normen voor de resterende bodemas. Hiertoe mag het o.a. niet meer 
dan de onderstaande gehaltes bevatten, berekend als gemiddelde over de per 
vracht aangeleverde gewichtshoeveelheid, gelijkelijk verdeeld over de lading. 
Een steekproef mag een afwijking van maximaal 10% aantonen:
• Totaal chloor 1%
• Zouten  0,5% (specifiek sulfaat, chloor, broom)
• Fluor  0,03%
• Zware metalen 0,01% (o.a. kobalt, antimoon, molybdeen)
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1.4 Niet toegelaten afvalstoffen
Ter voorkoming van procesverstoring en stilstand, kan Gemeentelijk 
afval en Bedrijfsafval dat onderstaande afval-/stoorstoffen bevat, niet 
geaccepteerd worden door Opdrachtnemer: 

• Afvalstoffen die als gevaarlijk afval worden aangemerkt door 
de EURAL, tenzij voor de betreffende AEC de verwerking van 
betreffende gevaarlijke afvalstoffen is vergund en Ontdoener en 
Opdrachtnemer daartoe vooraf specifieke en schriftelijk vastgelegde 
afspraken hebben gemaakt.

• Partijen afvalstoffen met een gemiddelde calorische waarde >13.500  
kJ/kg of negatieve gemiddelde calorische waarde.

• Stoffen met een vlampunt lager dan 100 graden Celsius.
• Vormvaste afvalstoffen met een oppervlak > 60x60 cm en/of met 

een volume > 60 liter. 
• Stoffen die door smelten het verwerkingsproces verstoren (o.a. 

bitumen dakbedekking).
• Metalen of grote onbrandbare of slecht brandbare stukken, zoals 

platen, binten, flenzen, assen, ijzerdraad, gaas en binnenvering.
• Massieve en inerte brokken.
• Giftige stoffen (of stoffen die in combinatie met overig afval giftige 

stoffen kunnen veroorzaken).
• Stuivende stoffen.
• Samengebonden of samengeperste afvalstoffen (inclusief rollen en 

kluwen vormende afvalstoffen).
• Vrije vloeistoffen (inclusief water) en pasteuze stoffen.
• Stoffen die stankoverlast (kunnen) veroorzaken.
• Chemicaliën, inclusief laboratoriumafval.
• Specifiek afval van ziekenhuizen en verpleegtehuizen vallend onder 

de categorie:
- Gevaarlijk afval en specifiek ziekenhuisafval.
- Biologisch besmet afval.

• Radioactief afval.
• Drukhouders.
• Spuitbussen.
• Steen- en betonpuin.
• Afgesloten emballage.
• Geheel of gedeeltelijk gevulde blikken, metalen vaten, big bags, 

kunststof vaten en cans.
• Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen.
• Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal.
• Kadavers en slachtafval.
• Autobanden.
• Bitumineuze afvalstoffen en aardolieproducten of afgeleiden daarvan, 

mengsels van stoffen die giftige chemicaliën bevatten, waaronder 
bestrijdingsmiddelen.

• Matrassen, kussens en tapijten.
• Vuurwerk.
• Gecreosoteerd hout zoals bielzen en beschoeiingen.
• Minerale isolatiematerialen (zoals steenwol en glaswol).
• Siliconen.

De calorische waarde van de afvalstoffen van Ontdoener kan door 
Opdrachtnemer bindend worden vastgesteld met behulp van de daartoe 
geëigende meetmethoden, indien hierover tussen Partijen verschil van 
mening bestaat. De Ontdoener is alsdan verplicht volledige medewerking 
te verlenen aan een dergelijk onderzoek.

1.5 Verwerking onder toezicht
Partijen afvalstoffen die onder toezicht direct verwerkt dienen te worden, 
moeten als zodanig worden aangemeld door de Ontdoener. In overleg 
met de Ontdoener wordt door Opdrachtnemer het moment van levering, 
de wijze waarop, alsmede de aan te bieden hoeveelheid bepaald. De 
hieruit voortkomende meerkosten zijn voor rekening van de Ontdoener.

1.6 Proefpartijen
Ontdoener en Opdrachtnemer kunnen bij een van deze algemene 
acceptatievoorwaarden afwijkende samenstelling, toch een proefverwerking 
overeenkomen. De resultaten hiervan bepalen of dergelijke afvalstoffen 
wel of niet in de toekomst geleverd kunnen worden ter verwerking en zo ja, 
onder welke condities, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer.

2. Aanvoer (algemeen)
2.1  Voordat de Ontdoener de afvalstroom ter verwerking kan aanbieden 

aan Opdrachtnemer, dient de Ontdoener door middel van een 
omschrijvingsformulier een afvalstroomnummer aan te vragen bij 
Opdrachtnemer.

2.2  De Ontdoener dan wel de Vervoerder zal de te verwerken afvalstoffen 
aanvoeren op het terrein van de installaties van Opdrachtnemer 
te Rotterdam, Rotterdam-Botlek, Utrecht, Duiven of Den Haag in 
vrachtwagens met een zodanig gewicht en met zodanige afmetingen, 
dat de acceptatie en het ledigen van de vrachtwagens zonder 
noemenswaardige problemen kan plaatsvinden.

2.3  De Ontdoener dan wel de Vervoerder is verplicht bij aankomst binnen 
de toegangspoort van de betreffende inrichting van Opdrachtnemer 
de op het begeleidingsformulier gevraagde gegevens goed leesbaar, 
volledig en naar waarheid te verstrekken.

2.4  Vaststelling van de aangeboden hoeveelheid afvalstoffen zal door 
Opdrachtnemer op voor de Ontdoener bindende wijze geschieden 
met behulp van geijkte en met de wettelijke voorschriften in 
overeenstemming zijnde weegmiddelen van de betreffende inrichting.

2.5  Na weging en controle van de gegevens ontvangt de chauffeur een 
routingformulier dat de verwerkingsplaats aangeeft of anderszins 
instructie daarover. Het lossen zal vervolgens geschieden door of 
voor rekening van de Ontdoener op de aangegeven locatie volgens 
instructie van het locatiepersoneel van Opdrachtnemer.

2.6  Op de aangewezen plaats voor lossen van de lading wordt het 
voertuig ontvangen door een acceptant van Opdrachtnemer. 
Deze neemt het routingformulier in ontvangst. De acceptant toetst 
de samenstelling van de aangevoerde partij visueel aan de op 
het routingformulier aangegeven gegevens en onderhavige 
acceptatievoorwaarden. Op basis van de toetsing door acceptant 
wordt de partij ofwel mondeling geaccepteerd, dan wel wordt rapport 
van onjuiste aanlevering opgemaakt, zijnde een Melding Bijzondere 
Aanlevering (MBA) en wordt de partij geheel of gedeeltelijk 
geweigerd. In het geval een MBA wordt opgemaakt kan de partij 
eventueel nog worden geaccepteerd tegen een aangepast tarief.

2.7  Het lossen dient te geschieden met vrachtwagens met een kiepchassis 
of ander zelflossend systeem, dit binnen een termijn van maximaal 
5 minuten.  Afwijkende manieren van lossen zijn alleen mogelijk 
met toestemming van Opdrachtnemer. De hieruit voortkomende 
meerkosten zijn voor rekening van de Ontdoener.

2.8  Tijdens transport en lossen binnen een van de inrichtingen van 
Opdrachtnemer mag in geen geval verspreiding van afvalstoffen en 
stof- en geuroverlast ontstaan.

3. Aanvoer via perscontainer
3.1  Het aanleveren van afvalstoffen in perscontainers is alleen 

toegestaan, wanneer dit schriftelijk is overeengekomen met 
Opdrachtnemer. Van tevoren zullen minimaal 2 proefleveringen 
plaatsvinden om de samenstelling van het afval te toetsen. Deze 
samenstelling dient constant van aard te zijn en te voldoen aan de 
op het begeleidingsformulier vermelde afvalsoort.

3.2  Bij aanlevering in perscontainers dient de Ontdoener te garanderen 
dat te allen tijde aan de acceptatievoorwaarden zal worden 
voldaan en aan te kunnen geven op welke wijze dit gewaarborgd is. 
Opdrachtnemer kan dit indien wenselijk controleren.

3.3  Indien de Ontdoener niet zelf de producent van het afval is, dient 
Ontdoener de producent aan Opdrachtnemer bekend te maken.

4. Weigering van afval
4.1     Het staat Opdrachtnemer vrij om ter verwerking aangeboden 

afvalstoffen te weigeren indien zijn verwerkingscapaciteit ten 
gevolge van welke oorzaak dan ook, onvoldoende is.

4.2  Opdrachtnemer is gerechtigd te allen tijde ter verwerking 
aangeboden afval te weigeren, indien dit volgens zijn beoordeling 
niet voldoet aan de in deze acceptatievoorwaarden vermelde 
vereisten.

4.3  Bij onvolledige, foutieve of onleesbare invulling of het ontbreken van 
het begeleidingsformulier wordt de aangeboden vracht geweigerd.

4.4  Opdrachtnemer is gerechtigd om afval, dat niet aan de hierboven 
vermelde vereisten voldoet - ter beoordeling van Opdrachtnemer – 
voor rekening van de Ontdoener uit te sorteren en geheel of 
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gedeeltelijk anderszins te (doen) verwerken. Alle hieraan verbonden 
kosten zijn voor rekening van de Ontdoener. In dergelijke gevallen 
wordt de reden op grond waarvan het afval voor de gebruikelijke 
verwerking is geweigerd, vermeld in een rapport van onjuiste 
aanlevering (MBA).

4.5  De Ontdoener die het afval feitelijk aanvoert, dient desgevraagd 
de herkomst van de aangeleverde afvalstoffen aan Opdrachtnemer 
bekend te maken. Tevens kan Opdrachtnemer eisen dat de hem 
aangeboden afvalstoffen vergezeld gaan van een analyserapport.

4.6      Geweigerd worden afvalstromen die zonder overleg en zonder 
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer bij de 
inrichtingen worden aangeboden.

5. Eigendom
5.1  Zodra de ter verwerking aangeboden afvalstoffen feitelijk 

zijn aangevoerd en ter verwerking door Opdrachtnemer zijn 
geaccepteerd, zijnde het acceptatiemoment (na inwegen, registratie 
en goedkeuring door de acceptant), gaat het eigendom en het risico 
daarvan over op Opdrachtnemer, tenzij na acceptatie alsnog blijkt 
dat de afvalstoffen van dusdanige samenstelling zijn, dat deze op 
grond daarvan door Opdrachtnemer zouden zijn geweigerd, indien 
deze samenstelling op het gebruikelijke acceptatiemoment voor 
Opdrachtnemer visueel kenbaar zou zijn geweest.

5.2  De na verwerking resterende stoffen en bijproducten behoren toe 
aan Opdrachtnemer. Het is te allen tijde verboden om afvalstoffen of 
bestanddelen daaruit, die ter (eind)verwerking zijn aangeboden en 
zich binnen de inrichting van Opdrachtnemer bevinden, voor privé- 
of andere doeleinden van het terrein af te voeren.

6. Wijziging acceptatievoorwaarden
Het staat Opdrachtnemer vrij deze acceptatievoorwaarden eenzijdig 
te wijzigen, bijvoorbeeld vanwege gewijzigde wettelijke eisen of 
vergunningsvoorwaarden. De acceptatievoorwaarden die gelden op het 
moment van acceptatie van de afvalstoffen, zijn van toepassing op de 
aangeboden stroom. De meest recente acceptatievoorwaarden worden 
op verzoek kosteloos toegezonden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel te Rotterdam.


