
ACCEPTATIEVOORWAARDEN  

Vergisting en compostering 

OMSCHRIJVING 

De stroom bestaat enkel uit datgene wat vermeld staat in de offerte, is conform met de geleverde 

proefvrachten en de stroom voldoet aan de kwaliteitsparameters en/of samenstelling zoals opgenomen 

in de offerte. De euralcode stemt overeen met de aanvraag. Indien het dierlijke bijproducten CAT 3 

betreft vallen deze onder Art 10 f of p van de EU Verordening 1069. 

Indien en zodra zich wijzigingen zouden voordoen in de stroom, zoals wijzigingen in het proces waarop 

de stroom tot stand komt of het af te voeren tonnage, zal de klant de ophaler hiervan schriftelijk op de 

hoogte brengen. Wanneer deze wijziging meerkosten met zich meebrengt, zullen de tarieven eenzijdig 

en met terugwerkende kracht aangepast kunnen worden. Klant zal deze aangepaste tarieven op eerste 

verzoek voldoen. 

De op te halen stroom wordt zuiver aangeleverd en is volledig vrij van restafval, gevaarlijke en giftige 

producten, antibiotica of bacteriedodende producten en dergelijke meer.  

De stroom dient conform VLAREMA bijlage 2.3.1 te zijn. Een conforme analyse dient te worden 

voorgelegd voor eerste afvoer. Deze analyse is maximaal één jaar oud en voor slibben maximaal  

6 maanden oud. Jaarlijks (voor slibben 6 maandelijks) wordt een conforme VLAREMA analyse aan 

ophaler bezorgd. Indien de ophaler de analyse niet tijdig ontvangt, zal de ophaler de analyse opstarten 

en aanrekenen aan de klant. 

Bovendien is de stroom als niet gevaarlijk ingedeeld, dus geen gevaarsymbolen op de originele 

verpakking. SDS (Safety Data Sheet) dient te worden voorgelegd tenzij de stroom op zich geschikt is/

was voor humane consumptie of visueel duidelijk herkenbaar is als restant van voeding. 

De stroom heeft zowel op korte als lange termijn geen nadelige invloed op het verwerkingsproces van 

de installaties van ophaler/verwerker en de eindproducten die daar ontstaan of op de gezondheid van 

de medewerkers bij ophaler/verwerker. 

De producent is en blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit en de samenstelling van de stroom en dit tot 

en met het verwerkingsproces bij de eindverwerker. Indien de eindverwerker de stroom ten gevolge van 

wijziging in haar samenstelling zou weigeren, dan wel meerkosten zou aanrekenen, zal klant deze 

meerkosten op eerste verzoek voldoen.  

De vermelde tarieven zijn op basis van de huidige marktomstandigheden en vormen geen verbintenis 

voor de toekomst. 

 

Bij niet-conformiteit, houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of  

de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.  

De meerkosten kunnen met terugwerkende kracht doorgerekend worden bij al verwerkte vrachten.  

De ophaler zal trachten hiervoor het nodige bewijsmateriaal aan te leveren.  
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