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Artikel 1. Begrippen/definities 
 

1. Acceptant: een terzake kundige medewerker die zich bezighoudt met de afhandeling van de aanbieding van afvalstoffen.  

2. Acceptatie: het aannemen van de aangeboden afvalstoffen na doorlopen van de acceptatieprocedure.  

3. Aanbieder/ontdoener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de afvalstoffen voor verdere be-/verwerking aanbiedt. 

4. Aanbieding: het aanbieden van afvalstoffen aan Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. 

5. Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet 

ontdoen. 

6. Afvalstroomnummer: uniek nummer, bestaande uit 12 tekens/karakters, welke door Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. 

toegekend wordt aan de aanbieder van afvalstoffen, voorafgaand aan de aanbieding van afvalstoffen. Middels dit 

afvalstroomnummer wordt de relatie vastgelegd met betrekking tot de aard, herkomst, wijze van aanbieding en 

verwerkingsmethode van de aangeboden afvalstoffen, de ontdoener, de vervoerder en de ontvanger. 

7. Begeleidingsbrief: vormvast standaard document zoals opgenomen in de Regeling Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 

afvalstoffen, welke tijdens het transport van afvalstoffen aanwezig moet zijn. De begeleidingsbrief bevat naast informatie over 

de ontdoener, transporteur en de ontvanger, ook informatie over de afvalstof zelf en de voorgenomen verwerkingsmethode 

hiervan. 

8. Eural: (Regeling) Europese Afvalstoffenlijst. 

9. Partij: omvang van een aangeboden hoeveelheid afvalstoffen die naar aard en samenstelling vergelijkbaar zijn. 

10. Vervoerder/transporteur: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de afvalstoffen feitelijk aanvoert binnen de vergunde 

inrichting. 

11. Vooraanmelding: het door de aanbieder aan Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. kennisgeven van de voorgenomen 

aanbieding van afvalstoffen, waarbij informatie over de afvalstof tussen de aanbieder en ontvanger uitgewisseld en vastgelegd 

wordt. 

12. Vracht: (deel van een partij) afvalstoffen die middels één vervoermiddel aangeboden worden. 

 

 

Artikel 2. Toepassing 
 

1. Deze aanleveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan de inrichting van Cultuurtechniek 

H.G. van Dorresteijn B.V. gelegen aan de Zuidergracht 56 te Soest.  

2. Afwijken van de aanleveringsvoorwaarden is slechts toegestaan, voor zover dit door Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. 

schriftelijk is bevestigd in een overeenkomst en geldt slechts voor de duur en/of hoeveelheid afvalstoffen die overeengekomen is 

tussen Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. en de aanbieder van de afvalstoffen. 

3. Naast de aanleveringsvoorwaarden zijn de CUMELA-voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de rechtbank Midden-

Nederland onder nummer 95/2013 

4. Door het aanbieden van afvalstoffen, stemt de aanbieder in met de inhoud van de aanleveringsvoorwaarden alsook de CUMELA-

voorwaarden. 

 
 

Artikel 3. Openingstijden, toegankelijkheid en instructies 

 
1. De inrichting van Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. is geopend voor het aanbieden van afvalstoffen op: 

- maandag t/m vrijdag: 7.00 uur - 17.00 uur 

- zaterdag:   8.00 uur - 12.00 uur 

Op feestdagen en/of vakantieperiodes kunnen gewijzigde openingstijden van toepassing zijn. 

2. Het terrein van Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V is alleen toegankelijk voor medewerkers van Cultuurtechniek H.G. van 

Dorresteijn B.V. en, na verkregen toestemming, personen die afvalstoffen aanbieden. Betreding van het terrein is op eigen risico. 

3. Aanbieders en transporteurs zijn verplicht de aanwijzingen van Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. en/of de instructies 

van het op het terrein aanwezige personeel op te volgen. 
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Artikel 4. Vooraanmelding en aanbieden van afvalstoffen 
 

1. Aan te bieden afvalstoffen dienen van tevoren worden aangemeld bij de administratie van Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn 

B.V.. Hiervoor zal dan een afvalstroomnummer worden toegekend, waaronder de afvalstoffen op de inrichting kunnen worden 

aangeboden. 

2. Alle aangeboden vrachten afvalstoffen dienen vergezeld te gaan van een standaard begeleidingsbrief (voorbeeld is aan te vragen 

bij de administratie van Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V.) waarop tenminste de volgende gegevens worden vermeld: 

- NAW-gegevens en VIHB-nummer (enkel in geval van handelaar/bemiddelaar) afzender c.q. degene die opdracht geeft 

voor het vervoer van de afvalstoffen 

- NAW-gegevens ontdoener van de afvalstoffen 

- NAW-gegevens herkomstlocatie van de afvalstoffen 

- Datum aanvang van transport van de afvalstoffen 

- NAW-gegevens ontvanger van de afvalstoffen 

- NAW-gegevens en VIHB-nummer van vervoerder van de afvalstoffen 

- Aangeven of sprake is van route-inzameling, inzamelaarsregeling of repeterende vrachten 

- Kenteken van het voertuig/vervoermiddel 

- Afvalstroomnummer (indien van toepassing) 

- Gebruikelijke benaming van de afvalstoffen 

- Euralcode 

- Verwerkingscode 

- Geschatte hoeveelheid afvalstoffen 

- Wel/niet aanwezig zijn van analyserapport m.b.t. de aangeboden afvalstoffen 

- Handtekening ontdoener 

- Handtekening vervoerder 

3. De afvalstoffen moeten op een verantwoorde wijze worden aangevoerd, zodat geen gevaar/schade voor het milieu en/of de directe 

omgeving kan ontstaan. 

4. Bij binnenkomst dient elke vracht afvalstoffen te worden gewogen op de weegbrug en dient de chauffeur zich te melden aan het 

loket (kantoor). 

5. Binnen de inrichting mogen enkel de in artikel 2 onder lid 5 van deze aanleveringsvoorwaarden genoemde afvalstoffen worden 

aangeboden. 

 

 

Artikel 5. Acceptatie van afvalstoffen. 

 
1. Afval wordt alleen geaccepteerd tijdens de openingstijden van de inrichting (zie Artikel 3, lid 1) 

2. Een vracht afval wordt alleen geaccepteerd indien deze vergezeld gaat van een geldige en goed ingevulde begeleidingsbrief. 

3. De vracht afval wordt, nadat de chauffeur zich aan het loket (kantoor) heeft gemeld, gewogen en geregistreerd.  

4. Afval wat wordt aangeboden mag geen optische verontreinigingen bevatten. De acceptant beslist of de vracht afvalstoffen 

geaccepteerd wordt zoals hij is aangeboden. Indien blijkt dat de aard en samenstelling niet overeenkomt met de informatie op de 

begeleidingsbrief, dient de begeleidingsbrief (indien mogelijk) aangepast te worden. Als blijkt dat de vracht afvalstoffen als 

zodanig niet geaccepteerd mag worden op basis van de vigerende vergunning, zal deze worden geweigerd. 

5. De volgende afvalstoffen kunnen worden geaccepteerd binnen de inrichting: 

a) Bouw en sloopafval (gemengd/sorteerbaar en monostromen), bestaande uit: 

- PAK-arm asfalt/asfaltpuin, gehalte PAK10 ≤75 mg/kg d.s. (enkel acceptatie als aparte monostroom); 

- PAK-rijk asfalt/asfaltpuin, gehalte PAK10 >75 mg/kg d.s. (enkel acceptatie als aparte monostroom); 

- Bouw-, sloop- en resthout, zijnde A-hout (schoon onbewerkt houtafval); 

- Bouw-, sloop- en resthout, zijnde B-hout (geschilderd, gelijmd, geperst en gecoat/geplastificeerd hout) 

- Bouw-, sloop- en resthout, zijnde C-hout (geïmpregneerd en/of anderszins verduurzaamd hout)  

- Gemengd bouw- en sloopafval, bestaande uit ongevaarlijke fracties bouw- en sloopafval, te weten schone 

steenachtige fracties, bouw-, sloop- en resthout, (non)ferro metalen, kunststoffen/plastics, papier/karton, en 

overige (on)brandbare restfracties 

- Gipshoudend afval (o.a. gipsplaten)  

- Kunststoffen/plastics (o.a. verpakkingsafval) 

- Metalen (ferro- en non-ferrometalen) 

- Papier/karton; 

- Schoon puin, bestaande uit schone steenachtige fracties aan beton, stenen, tegels, keramische producten (mag 

geen bestanddelen c.q. verontreinigen aan PAK-arm en/of PAK-rijk asfalt/asfaltpuin bevatten) 

In geval van aanlevering van mengsel aan PAK-arm en PAK-rijk asfalt/asfaltpuin óf schoon puin waarin bestanddelen 

aan PAK-arm en/of PAK-rijk asfalt/asfaltpuin aanwezig zijn, wordt de gehele vracht/partij als PAK-rijk asfalt/ asfaltpuin 

aangemerkt en als zodanig geaccepteerd.   

 



 
 

Aanleveringsvoorwaarden afvalstoffen Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. – versie juli 2019 pagina 3 van 4 

 

 

  

b) Groenafval, bestaande uit: 

- Berm-/slootmaaisel 

- Bladafval 

- Grasafval 

- Plantsoenafval 

- Schoffelafval 

- Snoeihout 

- Stobben 

- Takhout  

- Tuinafval 

- Overig (gemengd) groenafval 

Japanse duizendknoop dient separaat van het overige groenafval te worden aangeboden en bij het bouw- en sloopafval 

te worden gestort. 

Groenafval in de vorm van (ziek) iepenhout is uitgesloten van acceptatie en mag niet aangeboden worden. 

c) Grond/zand, bestaande uit: 

- Grond/zand van de kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde conform Besluit bodemkwaliteit 

- Grond/zand van de kwaliteitsklasse Wonen conform Besluit bodemkwaliteit 

- Grond/zand van de kwaliteitsklasse Industrie conform Besluit bodemkwaliteit 

- Grond/zand met onbekende/indicatieve samenstelling van onverdachte locaties 

De acceptatie van partijen grond/zand vindt plaats op basis van de eisen/voorwaarden die hieraan gesteld zijn in de BRL 

9335, protocol 1 “Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit”. 

6. De aangeboden afvalstoffen worden geweigerd, indien deze en bestanddelen daarvan op zichzelf, tezamen of in verbinding met 

andere stoffen: 

- Giftig en/of anderszins gevaarlijk zijn 

- Een hinderlijke geur en/of stof veroorzaken 

- Schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier en gewas, voor zover deze niet ingevolge dit reglement 

worden geaccepteerd 

- Voor zelfontbranding vatbaar en zeer licht ontvlambaar zijn 

- Explosief zijn 

- In aanraking met water explosieve, brandbare, giftige, schadelijke en/of walging wekkende gassen ontwikkelen; 

- Schade kunnen opleveren aan de bodem, het oppervlaktewater en/of het grondwater, voor zover deze niet ingevolge dit 

reglement worden geaccepteerd 

- Milieuhygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk verwerkbaar zijn 

7. Tevens mogen in de aangeboden afvalstoffen de volgende bestanddelen niet aanwezig zijn: 
- GFT-afval 
- Afval dat in staat van ontbinding verkeert en/of rottende bestanddelen bevat 
- Gevaarlijk afval, zoals bedoeld in de Eural 
- Asbesthoudend en/of daarop gelijkend materiaal 
- Pathologisch afval 
- Kadavers of gedeelten daarvan, fecaliën, vlees- en/of visafval, slachtafval 
- Radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende stoffen 
- Gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde drums, flessen, bussen, kisten en containers, voor zover op de inhoud 

daarvan geen directe controle mogelijk is en ander in verpakkingsmateriaal verpakte stoffen en componenten, tenzij 
anders is overeengekomen 

- Autowrakken 

- Bitumineuze stoffen en aardolieproducten of stoffen daarvan, voor zover deze niet ingevolge dit reglement worden 
geaccepteerd 

- Giftige chemicaliën en mengsels van stoffen die chemicaliën bevatten, waaronder bestrijdingsmiddelen 
- Specifiek ziekenhuisafval 

8. Na registratie en acceptatie van de aangeboden afvalstoffen dient de vracht te worden gestort op een door het aanwezige personeel 

aangewezen locatie.  
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Artikel 6. Weigering van vrachten afvalstoffen. 
 

1. Een vracht en/of partij afvalstoffen kan worden geweigerd indien: 

- De vracht afwijkt van de gegevens op de begeleidingsbrief en of de begeleidingsbrief niet correct en/of compleet is 

ingevuld (deze dient dan eerst aangepast/aangevuld te worden) 

- Er geen afvalstroomnummer is afgegeven voor het soort afval en de herkomst van het afval (indien mogelijk dient 

dit dan eerst geregeld te worden mits de afvalstof geaccepteerd mag worden) 

- Het afval niet mag worden geaccepteerd op grond van de verleende vigerende vergunning en/of niet voldoet aan de 

gestelde acceptatievoorwaarden (zie onder artikel 5, lid 5 t/m 7) 

2. Bouw- en sloopafval dat afkomstig is van een verdachte locatie wordt niet geaccepteerd, tenzij uit de sloopvergunning blijkt 

dat de sloop milieukundig verantwoord uitgevoerd is op basis van BRL SVMS-007 en hetgeen verontreinigd bouw- en 

sloopafval betreft. 

3. Indien na het storten van een vracht blijkt dat hierin afvalstoffen voorkomen die op grond van de vergunning en deze 

aanleveringsvoorwaarden niet geaccepteerd mogen worden, dienen deze afvalstoffen alsnog te worden afgevoerd. 

4. Niet geaccepteerde materialen dienen onmiddellijk te worden afgevoerd. Indien de aanbieder / ontdoener (ook na schriftelijke 

aanmaningen) hiervoor geen zorg draagt, wordt het afval op kosten van de ontdoener afgevoerd. 

5. Bij weigering kan de ontdoener worden doorverwezen naar een vergunninghoudende inrichting die de afvalstoffen wel mag 

accepteren. 

 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid. 
 

1. De aanbieder/vervoerder dan wel een derde die namens hen afvalstoffen aanbiedt, is aansprakelijk voor de schade door hen, 

hun personeel of het door hen gebruikte materiaal dan wel de door hen aangevoerde afvalstoffen veroorzaakt aan het 

personeel dan wel eigendommen van Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. 

2. Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het 

betreden van de inrichting. De aanbieder/vervoerder vrijwaart Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. tegen deze 

eventuele schadeaansprakelijkheden. 

3. De aanbieder/vervoerder mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op de inrichting belemmeren. 

 

 

 

Artikel 8. Geschillen 
 

1. In gevallen waarin deze aanleveringsvoorwaarden niet voorziet, beslist de directie van Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn 

B.V. 

2. Deze aanleveringsvoorwaarden treden in werking op 1 augustus 2019. 

 

 


