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Onderstaande aanvullende voorwaarden gelden voor levering van de afvalstoffen die ter immobilisatie aan de  
IMMO-installatie worden aangeboden, conform de daarbij behorende overeenkomst. 
 
ALGEMEEN: 

• Deze aanlevervoorwaarden Immobiliseren Mineralz Maasvlakte zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Mineralz 
Maasvlakte; 

• Door overleggen van een ondertekende begeleidingsbrief bij aanlevering, verklaart de bemiddelaar/ontdoener dat deze akkoord 
gaat met de door Mineralz Maasvlakte aangeboden tarieven en onderhavige voorwaarden alsmede de Algemene voorwaarden 
van Mineralz b.v. 
 

ACCEPTATIE: 

• De aangeboden afvalstoffen dienen ontdaan te zijn van grove delen, zoals metalen, plastic, hout, e.d.; 

• Indien onregelmatigheden worden aangetroffen zal Mineralz Maasvlakte de ontdoener hiervan direct in kennis stellen, de hieruit 
voortvloeiende kosten zijn voor de ontdoener;  

• Indien na verwerking van de partij blijkt dat er schade is opgetreden aan de installatie, dan worden alle kosten voor herstel en 
eventuele wachttijden door derden, aan de ontdoener doorbelast; 

• Indien de aangeboden partij afwijkt van de vooraf door de ontdoener opgegeven fysische- en chemische kenmerken van de 
afvalstroom dan zijn de kosten hieruit voortvloeiend voor de ontdoener; 

• Indien afvalstoffen (slibben en filterkoeken) in containers/trailers worden aangeboden, dienen deze afdoende te zijn beschermd 
tegen intredende neerslag. Indien er vrij water bovenop het afval wordt geconstateerd, waardoor lossen en verwerken niet meer 
mogelijk blijkt, dan zijn wij genoodzaakt de vracht retour te sturen. 
 

 
Afvalstoffen die de onderstaande eigenschappen bezitten worden niet geaccepteerd: 

• afvalstoffen die zelf ontbrandbaar, ontplofbaar, met lucht, water of andere afvalstoffen exotherme reacties kunnen aangaan of 
brandbare of giftige gassen kunnen ontwikkelen; 

• afvalstoffen die niet steekvast (“opzetbaar”) zijn; 

• afvalstoffen die sterk riekende geur verspreiden; 

• afvalstoffen die de inrichtingsvoorzieningen kunnen aantasten; 

• afvalstoffen die vlees-, vis- of pathologisch afval zijn of bevatten; 

• afvalstoffen die de geldende grenswaarde voor (vergunningsplichtig) radioactief materiaal overschrijden; 

• afvalstoffen die voorkomen in een van de inwerking getreden categorieën van het Besluit stortplaatsen en stortverboden 
afvalstoffen (Bssa), behoudens uitzonderingen gemaakt door bevoegd gezag; 

• afvalstoffen die meer dan 10% verteerbaar organisch materiaal bevatten. 
 
 

 
OPENINGSTIJDEN:  

• De IMMO is ononderbroken geopend op werkdagen van 07.00 – 18.00 uur; 

• De IMMO is gesloten op nationale feestdagen; 

• De IMMO is (i.v.m. veiligheid) tijdelijk gesloten bij windsnelheden van 7 bft en hoger. 
 
VOERTUIGEN:  

• Chauffeurs dienen de Nederlandse, Duitse of Engelse taal te beheersen op niveau A1 basisgebruiker; 

• Het is niet toegestaan om droge (afval)stoffen te lossen met een dubbele tussenkoppeling, vrachtwagens met een  
dubbele tussenkoppeling zullen worden geweigerd; 

• Voor de aansluiting geldt dat de slangen een 4” stortz koppeling hebben met een nokafstand van 133 mm. Ten behoeve  
van calamiteiten moet de bulkwagen een ontluchtingskraan hebben voorzien van een 2” stortz koppeling met een  
nokafstand van 66 mm; 

• Een enkele tussenkoppeling is toegestaan mits voldoende gewaarborgd is dat deze niet kan loskomen tijdens het lossen. De 
koppeling moet geborgd zijn voordat gestart wordt met lossen. Indien de tussenkoppeling niet geborgd is of kan worden, terwijl 
deze tussenkoppeling wel noodzakelijk is om te kunnen lossen in de silo van Mineralz Maasvlakte, wordt de vracht geweigerd; 

• Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de ‘eigen’ losslang. Mineralz Maasvlakte zal te allen tijde een losslang ter 
beschikking stellen; 

• Aankoppeling en afkoppeling wordt uitsluitend uitgevoerd door de Chauffeur. De dienstdoende operator zal de borging plaatsen 
en verwijderen als de wagen atmosferisch is;    

• Bulkwagens dienen gebruik te maken van de op de locatie aanwezige stempelplaten;  

• Er kan alleen gelost worden met containers waarvan de kleppen vanaf de zijkant van het voertuig te openen zijn; dit in verband 
met de veiligheid van uw en onze medewerkers. 

 
AANVOER: 

• Iedere levering dient per afvalstroomnummer voorzien te zijn van een begeleidingsbrief; 

• Op het terrein van Mineralz Maasvlakte zijn de Algemene Veiligheidsregels Mineralz Maasvlakte van toepassing; 

• Bigbags dienen geleverd te worden op deugdelijke pallets; 

• Bigbags mogen niet zijn voorzien van een binnenliner; 

• Bigbags mogen niet gestapeld worden; 

• In verband met het plannen van de verwerking dient u contact op te nemen met Mineralz Maasvlakte.  
Telefoonnummer rechtstreeks 0181-354875 of 0181-363099 of per mail immo.maasvlakte@mineralz.com; 

• Er kan alleen aangeleverd worden indien u een bevestiging heeft ontvangen van de betreffende afdeling. 
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