Maltha
ACCEPTATIEVOORWAARDEN

HOLGLAS
1.

ALGEMEEN

1.1

Dit document is gericht aan alle inzamelaars/transporteurs en ontdoeners van glas, hierna te
noemen “leveranciers”, die glas leveren aan Maltha Groep B.V.1, hierna te noemen “Maltha”. Hierin
worden de voorwaarden beschreven waaraan holglas moet voldoen om geaccepteerd te worden
door Maltha.

1.2

Maltha beoordeelt het inkomende glas op soortelijk gewicht, vervuiling en kleur. Om het glas zo goed
mogelijk schoon te krijgen, is de meest ideale situatie dat het glas zo min mogelijk breuk heeft.

1.3

Onder de term vervuiling valt al het materiaal dat niet holglas gerelateerd is. Zoals:
•
Keramiek, steen en porselein (KSP) van onder andere potjes, serviesgoed, tegels en schotels.
•
Papier, waaronder kranten, boekjes en karton.
•
Plastic, waaronder plastic flessen, zakken en wegwerpservies.
•
Metalen, waaronder ferro, non-ferro en kroonkurken.
•
Hittebestendig glas, waaronder hittebestendig laboratoriumglas, ovenschalen, kookplaten,
glas afkomstig uit deuren van wasmachines en magnetrons en glazen pannendeksels.
•
Vlakglas, waaronder ruiten, kassenglas en autoruiten.
•
Loodhoudend glas, zoals televisieglas en kristalglas.
•
Andere verontreinigingen, zoals zand, aarde, modder, vocht en veegvuil.
Deze stoffen horen niet thuis in glas bestemd voor recycling. Wij adviseren u contact op te nemen met
Renewi om advies in te winnen omtrent de afvoer van deze stoffen: www.Renewi.com.
Indien teveel vocht in een vracht aanwezig is, behoudt Maltha het recht om een vracht opnieuw te
wegen. Het teveel aan vocht zal met het gewicht worden verrekend.

1.4

Als de kleur niet voldoet aan de onderstaande normen, spreken we van kleurvervuiling. Maltha
neemt de vracht dan aan als bontglas. Dit wordt gezien als omkleuren. Omkleuren heeft
invloed op het tarief. Het tarief zal met u gecommuniceerd worden indien nodig.
KLEUR

NORM

Wit

Meer dan 95% wit glas

Groen

Meer dan 90% groen glas

Bruin

Meer dan 75% bruin glas

—————————————
1
Tot de Maltha Groep BV behoren de volgende bedrijven: Maltha Glasrecycling Nederland BV, Maltha Glassrecycling International BV, Glasrecycling
Noordoost-Nederland BV en Maltha Glasrecyclage België BVBA.
2
Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze acceptatievoorwaarden of ander overeenkomst met Maltha.
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Maltha
2.

MEDISCH GLAS

2.1

Dit is glas dat gebruikt is voor medische toepassingen (geen vlakglas). Medisch glas is afkomstig
van ziekenhuizen, verpleegtehuizen, laboratoria, etc.

2.2

Alle voorwaarden beschreven onder hoofdstuk 1 gelden ook voor medisch glas.

2.3

Medisch glas dient ten alle tijden separaat aangeleverd te worden. Dit zorgt dat Maltha een beter zicht
heeft op de kwaliteit van het glas. Medisch glas kan uitsluitend onder de bij 2.4 geldende voorwaarden
worden geaccepteerd.

2.4

Medisch glas kan uitsluitend, na aanmelding, onder de volgende voorwaarden worden geleverd.
•
Flessen zijn leeggeschut en schoongespoeld (= zonder dop)
•
Etiketten met gevarentekens zijn verwijderd of onleesbaar gemaakt.
•
Er zijn absoluut geen naalden aanwezig in en/of tussen het glas.
•
Er is een schoonglasverklaring aanwezig.
De leverancier van het glas blijft verantwoordelijk voor de partij, tot Maltha de vracht geaccepteerd
heeft.

3.

AFKEUR

3.1

Afkeurvrachten zijn vrachten die de volgende onzuiverheden bevatten:
•
Al het onder 1.3 benoemde vervuiling.
•
Injectienaalden
•
Chemisch afval (KCA) / gevaarlijk afval (KGA)
•
Recipiënten van chemische producten
•
Ziekenhuisafval bevattende organische resten/vloeistoffen (SZA)
•
Loodhoudend glas

3.2

Afkeurvrachten worden niet geaccepteerd door Maltha en doorgegeven aan de leverancier via het
afkeurformulier (Doc. 5-001.01) De leverancier is en blijft verantwoordelijk voor het afvoeren dan wel
retour nemen van de betreffende vracht.

3.3

Persoonlijke, financiële en/of materiële schade die een gevolg is van de aanlevering van stoffen
die niet tot destoffen behoren waarvan aanleveringen en/of verwerking is overeengekomen en die
limitatief zijn opgesomd in de acceptatievoorwaarden die als bijlage van het contract zijn
opgenomen, komen te allen tijde ten laste van de leverancier van deze stoffen. ( aanpassen
bedragen in het contract)

Neem voor nadere informatie over de acceptatievoorwaarden contact op met de afdeling Customer Care van
Maltha. Middels e-mail: customer.care@maltha.com.
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