Acceptatievoorwaarden puin
1. Toegankelijkheid
De breekwerf is geopend op werkdagen van 6.00 tot 17.00 u. In overleg met de bedrijfsleider kan
hiervan afgeweken worden.
De breekwerf is alleen toegankelijk voor het personeel van ARC, de bevoegde ambtenaren van
gemeente, AMINAL, OVAM en gewest en de personen die materialen aanvoeren of afhalen na
verkregen toestemming.
De vervoerder meldt zich bij de receptie en overhandigt daar volgende gegevens :
naam en adres
nummerplaat van de vrachtwagen
herkomst van materiaal
aard van het materiaal in de zin van dit acceptatiereglement
meldingsplicht bij saneringswerken (puin afkomstig van tankstation, petrochemie, stortplaats, …)
2. Materialen welke aanvaard worden
zuiver ongewapend beton
zuiver gewapend beton
zuiver baksteenmetselwerk
zuivere freesgranulaten
zuivere asfaltbrokken
een mengeling van ongewapend beton, gewapend beton en baksteenmetselwerk
puin gemengd met zuiver zand, grond en/of hout, plastic, pvc, …

3. Onzuiverheden
Vrachten puin vermengd met hout, plastiek, papier, … worden geaccepteerd en naargelang de graad
van vervuiling worden ze rechtstreeks in de breker of via de sorteerinstallatie verwerkt.
Puin met meer fysische verontreiniging (tot 25 volumeprocent) wordt eveneens na controle
geaccepteerd, maar wordt eerst verwerkt in de zuiveringsinstallatie alvorens gebroken te worden.
De aangevoerde materialen mogen geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten. De vracht zal
gecontroleerd worden op kleur, geur en eventuele aanwezigheid van asbest .
Bij twijfel zal de vervoerder met alle mogelijke middelen dienen aan te tonen dat het puin vrij is van
schadelijke stoffen (parameters Vlarea bijlage 4.2.2. niet-vormgegeven bouwstof), zoniet zal de
vracht geweigerd worden.

Indien bij het afkippen van het puin blijkt dat het puin verdacht is, heeft ARC het recht de
verwijdering ervan door de vervoerder te eisen.
Indien uit nacontrole blijkt dat het aangeboden puin niet conform is met de overhandigde verklaring,
wordt het puin op kosten van de vervoerder verwijderd.
Asfaltpuin wordt met ‘Pak-marker' getest op aanwezigheid van teer. Teerhoudende asfalt wordt
geweigerd voor bewerking.

4. Aangevoerde materialen
De aangevoerde materialen worden gewogen. Van deze weegoperatie wordt een weegbon
opgemaakt, welke getekend wordt door de vervoerder en de receptionist van ARC.
De aanvaardingsbon vermeldt het volgende :
volgnummer
datum + uur
naam + adres klant
naam vervoerder + nummerplaat
aard van het puin + interne code
herkomst
gewicht
handtekening van de vervoerder
handtekening van de vergunninghouder of van zijn gemachtigde
verklaring dat de materialen geen gevaarlijke noch toxische afvalstoffen bevatten
De aanvaardingsbon wordt afgedrukt in 4 exemplaren
(1 origineel en 3 kopieën) :
wit : bestemd voor de bouwheer
geel : bestemd voor de vervoerder
groen : bestemd voor het aanvoerregister
roze : reserve exemplaar en wordt op ARC bewaard in het archief gedurende 1 jaar
Alle vrachten worden aan een visuele controle onderworpen.

