
Acceptatiereglement Recom Ede 

 

Artikel 1 Toepassingsgebied 

Dit regelement is van toepassing op het aanbieden van afvalstoffen aan Recom Ede. 

 

Artikel 2 Verklaring van begrippen 

2.1 Aanbieder 

Degene die aan de vervoerder c.q. inzamelaar opdracht geeft tot het vervoer en/of (laten) 

bewerken van afvalstoffen. 

 

2.2 Vervoerder 

Degene die de afvalstoffen vervoert en ter be-/verwerking aanbiedt in opdracht en onder 

verantwoordelijk van de aanbieder. 

 

2.3 Inzamelaar 

Degene die de afvalstoffen vervoert en ter be-/verwerking aanbiedt en daarbij de 

verantwoordelijkheid voor het afval van de aanbieder heeft overgenomen. 

 

2.4 Beheerder 

Diegene die het beheer heeft over de bewerkingsrichting of de door deze aangewezen 

vertegenwoordiger(s). 

 

2.5 Acceptant/weegbrugmedewerker 

Degene die de aangeboden afvalstoffen visueel beoordeelt op overeenstemming met de 

beschrijving op de begeleidingsbrief en daarna de afvalstoffen, met vaststelling van gewicht, 

accepteert dan wel weigert e.e.a. in overeenstemming met de definitiebladen voor de te 

accepteren afvalstoffen. 

 

Artikel 3 geldigheid 

3.1 

Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan het 

afvalverwerkingsbedrijf. Met het aanbieden van afvalstoffen wordt de 

aanbieder/inzamelaar/vervoerder geacht met dit reglement in te stemmen. 

 

3.2  

Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de 

betrokken partijen zijn aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid 

zoals vastgelegd in de betreffende overeenkomst. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in 

conflict zijn met wettelijke bepalingen. 

 

Artikel 4 Beheer en exploitatie 

Het afvalverwerkingsbedrijf is gelegen aan de Neonstraat 20 te Ede. 

Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 – 17.00 

In overleg met de planning kunnen andere openingstijden worden vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 



Artikel 5 Toegang 

5.1 

Het afvalverwerkingsbedrijf is alleen toegankelijk voor eigen personeel en na verkregen 

toestemming van of namens de directie voor derden. 

 

5.2 

Derden houden zich, tijdens hun aanwezigheid op het terrein van het afvalverwerkingsbedrijf 

strikt aan de veiligheidsvoorschriften en de aanwijzingen van of namens de directie. 

 

Artikel 6 Acceptatie en weigering van afvalstoffen 

6.1 

De categorieën afvalstoffen die worden geaccepteerd staan vermeld op de website.  

 

6.2 

Alleen vrachten die worden begeleid door een volledig en correct ingevulde begeleidingsbrief 

kunnen worden geaccepteerd. Vrachten die minder dan 500 kg wegen kunnen zonder 

begeleidingsbrief worden aangeleverd. 

 

6.4 

De aanbieder/inzamelaar/vervoerder is verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van 

aanlevering van niet-toegestane afvalstoffen. 

 

6.5 

Bij twijfel of de aangeboden afvalstoffen aan de omschrijving voldoen, wordt de aanbieder of 

inzamelaar in de gelegenheid gesteld aanvullende gegevens te verstrekken. Zonodig worden 

monsters genomen. Indien de afvalstoffen niet voldoen aan de eisen dienen deze zo spoedig 

mogelijk door of namens de aanbieder/inzamelaar/vervoerder te worden afgevoerd. De kosten 

van tijdelijke opslag, onderzoek en verwijdering worden doorberekend aan de 

aanbieder/inzamelaar. 

 

6.6 

Indien de aanbieder/inzamelaar/vervoerder stoffen aanbiedt in strijd met het bepaalde in de 

lijst te ontvangen afvalstoffen van dit acceptatiereglement (zie bijlage) is 

aanbieder/inzamelaar/vervoerder, onverminderd de overige bepalingen van dit 

acceptatiereglement, een onmiddellijk opeisbare boete van € 250,- exclusief BTW 

verschuldigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 7 Aanbiedingsprocedure 

7.1 

De acceptant/weegbrugmedewerker beoordeelt, op grond van de gegevens in de 

begeleidingsbrief en een visuele controle, of de afvalstoffen geaccepteerd worden en, zo ja, in 

welke categorie. 

 

7.2 

De vervoerder/inzamelaar wordt verwezen naar een stortlocatie op het terrein. De 

begeleidingsbrief blijft bij de weegbrugmedewerker. De vervoerder/inzamelaar dient de 

aanwijzingen van het personeel van de inrichting op te volgen. In bepaalde gevallen, dit op 

aanwijzing van de weegbrugmedewerker, dient gespreid te worden gestort op het hiervoor 

aangewezen terreingedeelte, zodat een visuele controle kan worden uitgevoerd. Hierna kan de 

afvalcategorie alsnog worden gewijzigd. 

 

7.3 

Als er twijfel bestaat over de mate van verontreiniging van de afvalstoffen wordt er gehandeld 

volgens artikel 6. 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1 

De aanbieder/inzamelaar/vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, 

door zijn personeel, door het door hem gebruikte materieel, door de door hem aangevoerde 

afvalstoffen of andere materialen, aan het personeel en aan de eigendommen van de 

locatiemanager dan wel van derden voor de locatiemanager werkzaam. 

 

8.2 

Indien een vervoerder namens de aanbieder/inzamelaar aanbiedt, zijn zowel 

aanbieder/inzamelaar als de vervoerder of hun vertegenwoordiger(s) aansprakelijk voor de 

schade in dit artikel bedoeld. 

 

Artikel 9 Slotbepalingen 

9.1 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de beheerder van de 

bewerkingsinrichting. 

 

9.2 

Geschillen zullen, zo nodig, ter beoordeling worden voorgelegd aan de Kantonrechter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 10 Organisatie 

10 

Bij de firma Recom zijn twee directeuren werkzaam; genaamd W. van Harten jr. en B. van 

Harten. Beide directeuren zijn tevens verantwoordelijk en bevoegd voor de acceptatie en 

controle van de afvalstoffen. 

 

Artikel 11 Administratieve afhandeling 

11 

Bij het aanmaken van een afvalstroomnummer voor een ontdoener wordt er een 

omschrijvingformulier aangemaakt. De transporteur/ontdoener krijgt als hij de afvalstoffen 

gestort heeft een stortbon en zijn gedeelte van het geleidingsformulier mee. Bij de factuur 

wordt dan een kopie van de stortbon en het geleidingsformulier meegestuurd. Binnen 2 weken 

na het einde van de maand worden dan de eerste meldingen, ontvangst meldingen en 

uitgaande meldingen aan het LMA gemeld. 

 

Artikel 12 Opslag, verwerking en afvoer 

12 

De inrichting heeft onder meer als bedrijfsdoel het composteren en produceren van 

biobrandstoffen van groenafval. Onder groenafval wordt verstaan: snoeihout, plantsoenafval, 

bermgras (inclusief riet/stro), slootmaaisel, houtsnippers, blad en plantenresten. Het 

composteerproces vindt plaats in de open lucht op een vloeistofdichte vloer. Het vrijkomende 

percolatiewater wordt via de bedrijfsriolering opgevangen in een opvangput waarna het 

opnieuw wordt gebruikt als sproeiwater om het compost te bevochtigen. Om geuroverlast te 

beperken wordt de composthoop belucht (en goede beluchting zorgt ervoor dat het proces niet 

anaëroob gaat verlopen) en wordt temperatuur (max. 70 graden) en de vochtigheidsgraad (tot 

60%) van het compost op peil gehouden. Het eindproduct, het compost, wordt afgezet als 

bodemverbeteraar of als hulpgrondstof voor mengproducten. Het houtachtig materiaal wordt 

gescheiden van het overige groenafval en na bewerking gebruikt als biobrandstof.  Genoemde 

werkwijze is in overeenstemming met de beleidsuitgangspunten en doelmatigheidsaspecten, 

zoals neergelegd in het LAP en derhalve in het belang van een doelmatig beheer van deze 

afvalstoffen. 


