Acceptatiereglement
Acceptatiereglement van steenachtige materialen welke ter verwerking worden aangeboden aan de mobiele
puinbreekinstallatie van Kok Lexmond B.V.
De aangeboden materialen mogen, in het geval van:
Acceptatiebreken en/of Regiebreken met levering granulaat onder certificaat volgens BRL2506-02 en
Europese norm NEN-EN 13242
niet meer bevatten dan:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

30% (m/m) Zand;
10% (m/m) Ander steenachtig materiaal (lichtbeton, glas…);
5% (m/m) Hout en andere verteerbaar materiaal;
3% (m/m) Klei (bijv. aan fundering);
1% (m/m) PAK-houdende stoffen (teerhoudende materialen, roet…);
1% (m/m) van olie doordrongen en oliehoudende stoffen;
1% (m/m) Fenolhoudende stoffen (lijm, hars…);
1% (m/m) Zwaar metaalhoudende stoffen (koper, zink, lood, kwik…);
1% (m/m) Sulfaathoudende stoffen (gipshoudende materialen, cellenbeton…);
1% (m/m) Molybdeen- of bariumhoudende stoffen (vers beton);
1% (m/m) (V/V) andere niet-steenachtig materiaal (metalen, kunststof…);
0% (m/m) asbesthoude, asbestverdachte en asbestgelijkende materialen.

Tevens mogen in het aangeboden materiaal de volgende stoffen niet aanwezig zijn:
– Asbesthoudende, asbestverdachte en asbestgelijkende materialen;
– Teerhoudend asfalt, teerhoudend grind en teerhoudende dakbedekking;
– Verontreinigingen met roet;
– Klein chemisch afval (kit, verf, oplosmiddelen e.d.);
– Ander gevaarlijk afval
– Verontreinigingen met minerale olieën;
– Gips of cellenbeton (gasbeton);
Uitgesloten voor acceptatie zijn:
– (Reststoffen uit verbranding van) huishoudelijk vuil;
– Immobilisaten;
– Materialen uit IBC-constructies;
– Slakken direct uit metaal- en staalbereiding, voor zover deze niet vallen onder de voorwaarden voor
toepassing in hydraulisch recyclinggranulaat van deze beoordelingsrichtlijn;
– Slakken direct uit de non-ferro industrie;
– (verontreinigde en gereinigde) Grond.
Bij Regiebreken onder partijkeuring is het aan de opdrachtgever/eigenaar om bewijsmiddelen (in de zin van
het Besluit Bodemkwaliteit) te leveren bij die partij.
De kwaliteit moet vastgesteld worden aan de hand van partijkeuring overeenkomstig protocol AP04.
De uitkomsten van het onderzoek zijn geheel voor risico opdrachtgever.
Bij Regiebreken onder partijkeuringsregime mogen de volgende materialen niet aanwezig zijn in het
aangeboden materiaal:
– Teerhoudend asfalt;
– Teerhoudende dakbedekkingsmaterialen;
– Asbesthoudende en/of asbestverdachte materialen;
– Verontreinigde grond.
OPM.: Puin van sorteerinstallaties of milieustraten mag maximaal 5% m/m materiaal door zeef 11,2 mm bevatten (visuele beoordeling).
De aangeboden hoeveelheid steenachtige afvalstoffen wordt voor aanvang van de breekwerkzaamheden gecontroleerd op de in dit stortreglement
genoemde acceptatie eisen (vooracceptatie). Tijdens het omzetten en bewerken van de partij vindt de definitieve acceptatie plaats van de
aangeboden partij. Tijdens het gehele project behoudt Kok zich het recht om de bewerking van de partij te staken en de resterende hoeveelheid puin
aan de opdrachtgever over te dragen als de kwaliteit van het aangeboden puin niet (meer) aan de acceptatiecriteria voldoet. De aanbieder van de te
verwerken materialen wordt geacht op de hoogte te zijn van dit acceptatiereglement en hiermee in te stemmen.
Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel, waarvan op verzoek een kopie wordt toegezonden.
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