
ACCEPTATIEVOORWAARDEN  

Chroom 6-houdend schroot 

ALGEMEEN 

De verwerking van chroom-6 houdend staalschroot is gebaseerd op het insmelten van staal, waarbij de 
aangehechte vervuiling gecontroleerd en veilig worden vernietigd of afgevangen. Het proces, de verwerking, 
de installatie en acceptatie zijn afgestemd op staal als hoofdbestanddeel. 

 

OMSCHRIJVING 

 
Staalschroot of stalen voorwerpen, behandeld met Chroom-6 houdende verf. 

 

Toegestaan 

 

• Stalen materialen/voorwerpen die behandeld zijn met Chroom-6 houdende verf 
Verschijningsvorm: o.a. staalconstructies, procesinstallaties, delen van voertuigen en schepen. 

• Andere verontreinigingen zoals asbest, andere zware metalen en organische stoffen kunnen in 

overleg worden geaccepteerd 
 

  

Niet toegestaan 

 

• Non-ferro metalen 

• Chroom-6 houdend materiaal dat niet is gehecht aan staal, inclusief gebruikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

• Bouw- en sloopafval en overig bedrijfsafval 

• Gevaarlijk afval (zoals spuitbussen, batterijen, elektrische apparaten, koelkasten)  

• Afval met ingesloten ruimtes (bijvoorbeeld tanks, vaten en drukhouders)  

• Radioactief materiaal (conform besluit detectie radioactief besmet schroot) 
 
De volgende stoffen verstoren het verwerkingsproces en moeten daarom zoveel mogelijk worden 
vermeden. Als ze overmatig (aangehecht op staal) aanwezig zijn, wordt een “vuiltoeslag” berekend: 

• Vuil, zand, aarde 

• Beton, puin, hout 

• Rubber en kunststof 

• Olie en vet 

Bovenstaande afvalstoffen nooit “los” toevoegen aan de  lading.  

 

Verpakking 
Voorkom verspreiding van verfresten tijdens gebruik, ontmanteling, sloop, verlading en transport. Losse (niet 
aan staal gehechte) verfresten dient u separaat als gevaarlijk afval aan te bieden.  
Voorkom verspreiding van nog loslatende verfresten tijdens verlading en transport door objecten (of 
complete lading) te verpakken. Verpakken kan in goed sluitende folie, kunststof zakken of gelijk 
asbesthoudend afval (zonder asbest symbolen). 

 
* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland B.V.  
zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.  
 
** Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)  
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