Acceptatievoorwaarden
HKS Metals/Van Dalen

Geachte relatie,
In de bijlage vindt u een gedetailleerde beschrijving van onze acceptatievoorwaarden. Deze voorwaarden worden ingevoerd met ingang van 28
mei 2018. Graag geven wij u een toelichting op deze voorwaarden. HKS Metals en Van Dalen beroepen zich op vier pijlers aangaande de
acceptatievoorwaarden, namelijk:
1)

Veiligheid

Er is weinig voorstellingsvermogen nodig om te bedenken wat de gevaren zijn waar mensen binnen onze branche aan blootgesteld kunnen
worden. Gasflessen in een smeltoven, asbest in een afgesloten opslagruimte, giftige stoffen in vaten. Allen voorbeelden van situaties die
onacceptabele risico’s met zich meebrengen.
2)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Niet alleen dragen wij binnen onze branche de verantwoordelijkheid voor onze medewerkers maar ook voor de mensen om ons heen. Milieu,
mens en dier mogen niet lijden onder onze onvoorzichtigheid of laksheid. Heldere acceptatievoorwaarden in combinatie met een goede
ingangskeuring zijn daarom noodzakelijk.
3)

Behoud van onze goede naam en relaties aan beide zijden

HKS Metals en Van Dalen hechten zeer veel waarde aan de relaties die het in meer dan 100 jaar heeft opgebouwd. Dit geldt niet alleen voor
de relaties met de leveranciers maar ook voor de relaties met onze afnemers. Onze onderneming staat wereldwijd bekend om het leveren van
kwalitatief ferro en non-ferro materialen. Deze goede naam willen wij uiteraard behouden. Mede hierdoor zijn wij ook in staat om altijd uw
stroom hoogwaardige metalen, tegen een concurrerende prijs en vlotte betaling, te ontvangen en te verwerken.
4)

Financieel belang

Ook wij worden afgerekend op de kwaliteit van onze metalen door onze afnemers.
Hoge boetes en aftrek staan tegenover leveringen van kwalitatief ondermaatse metalen. Wij betalen hoge prijzen voor het afvoeren en verwerken
van reststoffen die bij ons worden aangeleverd. De sancties die de samenleving ons oplegt bij een ondoordachte omgang met deze
samenleving zijn niet mals.

In het kort de achtergrond van onze acceptatievoorwaarden. Hopelijk creëren wij hiermee nog meer begrip voor ons beleid.

Rest ons niets meer dan u te vragen ons beleid te respecteren en na te leven om samen met ons te werken aan een gezond en veilig werk-,
woon- en leefmilieu.
Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.
Namens HKS Metals/Van Dalen

Wout Kusters

Rolf van Dalen

Directeur HKS Metals/Van Dalen

Directeur HKS Metals/Van Dalen
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Vuilbelasting voormateriaal
Vuilbelasting gereed materiaal

Vuilaftrek plus €150 per ton vuilbelasting
Tot 3% vervuiling: vuilaftrek plus €150 per ton vuilbelasting.
Boven de 3% vervuiling (in gereed materiaal) wordt de lading niet
geaccepteerd

Transformatoren

Gesloten voorwerpen in gereed product
Navulbare gasflessen (m.u.v. verwijderde kraan en gat >50mm)
Munitie, springstoffen & asbest (of asbest gelijkend materiaal)
Niet afgetapte objecten voorzien van vloeistoffen/oliën
Shredder/schaar voormateriaal voorzien van CR6 verlagen

Geaccepteerd mits ontdaan van milieubelastende stoffen en voorzien
van reinigingscertificaat of PCB vrij verklaring.
Behandeling conform “Besluit detectie radioactief schroot-NL”, “FANC-B”
Kosten worden doorberekend.
Belast met €150 aftrek per item
Belast met €150 aftrek per item
Wordt niet geaccepteerd
Wordt niet geaccepteerd
Wordt niet geaccepteerd

Staalkabel, zwaar ijzer

Sorteerkosten in overleg

Autowrakken:
- Banden van personenauto’s
- Accu’s
- Batterijen in elektrische auto
- Gastank (LPG) in autowrak

Acceptatie volgens activiteitenbesluit 3.3.3-NL, Vlare-B
Belast met €10 aftrek per band
Separaat aanbieden in overleg met accountmanager
Belast met €400 aftrek per batterij. Wrak retour ADB/ handelaar.
Belast met €250 aftrek per gastank. Wrak retour ADB/ handelaar.
Staffel: 2e gastank €750. 3e gastank €1500 (binnen 3 maanden)
Belast met €150 per autowrak

Radioactief materiaal

Niet afgetapte brandstoftank in autowrak
Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE):
Klein & Groot huishoudelijke elektrische apparaten + ICT

Luidsprekerboxen, monitoren, beeldschermen en
koel/vries apparatuur

Overig:
Batterijen (>8cm) in gereed en/of voormateriaal (uitgezonderd
separate WEEE leveringen)
Banden van vrachtauto’s, tractors, heftrucks etc
Brandkasten/kluizen
Draaisels
Opslagtanks
Vaten/ verfblikken (verontreinigd) & Stank verwekkend materiaal
Betonresten / bitumen
Smeermiddelen, oliën en vetten
Verpakkingsmaterialen (niet metaal zijnde)
Stadsverwarming buis in schaar voormateriaal
Sandwichpanelen (polystyreen/piepschuim/steenwol)
Sandwichpanelen (Pir/Pur) in shredder voormateriaal
Schroot uit AVI/vuilverbranding
Knip-/ brandijzer in gereed materiaal
Brand/snij-ijzer

Worden niet geaccepteerd.
Geaccepteerd mits separaat aangeboden volgens de WEEElabex
standaard (onbeschadigd zodat depolutie nog mogelijk is).
Grootwitgoed en elektrische apparaten mogen dus niet in andere
materiaalstromen aangeleverd worden.
Worden niet geaccepteerd Sorteer en verwijderingskosten in
overleg.

Worden niet geaccepteerd. Belast met €150 per item
Belast met €50 aftrek per band
Worden niet geaccepteerd
Materiaal belast met vochtaftrek en/of fijn aandeel %
Geaccepteerd mits leeg, schoon, gelabeld en voorzien van
reinigingscertificaat. Aanlevering met mangat open voor controle.
Worden niet geaccepteerd
Vuilaftrek plus €150 per ton vuilbelasting
Wordt geaccepteerd mits beperkt aanhangend
Direct mee terugnemen anders vuilaftrek plus €150 per ton vuilbelasting
Wordt niet geaccepteerd
Wordt niet geaccepteerd
Maximaal 10 gewichts % per lading & maximaal 10 cm dik
Geaccepteerd mits separaat aangeboden anders belast als vuilaftrek
Belast met €10 p/t sorteerkosten en aftrek van het prijsverschil
Vrij van hoog gelegeerde materialen (zoals Chroom & Nikkel),
vloeistoffen, rubber, CR6-verflagen, bitumen en/of kunststofcoating,
vetten/olie (die bij verwerking kunnen vrijkomen) en/of brandbare stoffen,
ongereinigd materiaal uit chemische industrie. Grote objecten dikker dan
1 meter waarbij pantserbranden noodzakelijk is, zullen niet door HKS
verwerkt worden (kosten in overleg).

Mocht voor, of na, de keuring blijken dat het geleverde (voor)materiaal toch schadelijke stoffen voor mens, materiaal en/ of
milieu bevat kan de leverancier voor alle daaruit voortvloeiende kosten aansprakelijk worden gesteld.
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