Specifieke aanlevervoorwaarden verpakt asbesthoudende
afvalstoffen Mineralz Maasvlakte

ALGEMEEN:
• Voor elke locatie van herkomst van asbesthoudend afval dient een apart afvalstroomnummer te
worden gevoerd. Een afvalstroomnummer wordt door Mineralz Maasvlakte verstrekt.
• Het aanvragen van een afvalstroomnummer kan telefonisch of (bij voorkeur) per email:
afvalstoffen.maasvlakte@mineralz.com
• Aanlevering van asbesthoudend afval dient te allen tijde vooraf aangemeld te worden bij
voorkeur per email asbest.maasvlakte@mineralz.com of telefonisch 0181-354876;
• Aanmelden vòòr 12:00 uur op de (werk)dag voorafgaand aan de levering;
• Asbesthoudende afvalstoffen kunnen dagelijks tussen 07:00 en 12:00 uur aangeleverd worden.
• Vrachten die niet zijn aangemeld, kunnen worden geweigerd.

EISEN TEN AANZIEN VAN DE AFVALSTOF:
• Asbest dient selectief gesloopt te zijn en mag maximaal 10% organisch materiaal bevatten;
• De maximale beladingsgraad bedraagt 8 ton (dit is de maximale hoeveelheid die onze shovel
kan tillen);
• Het asbestafval dient verpakt te worden in asbest-containerdepotbags.
De binnenzak dient te worden dichtgeplakt;
• Scherpe delen en dergelijke dienen dusdanig afgeschermd te zijn, dat de containerdepotbag
niet kan beschadigen;
• Op de verpakking dient duidelijk, met behulp van asbest etikettering, aangegeven te zijn dat
het om asbesthoudend materiaal gaat;
• Asbestbags mogen niet gestapeld in een container worden aangeleverd.

EISEN TEN AANZIEN VAN DE CONTAINER EN VOERTUIG:
• De containers dienen aan de binnenzijde glad te zijn. Er mogen geen ribbels, drempels of andere
uitstekende delen zijn die het voorzichtig laten glijden van de inhoud belemmeren dan wel de
verpakking kunnen beschadigen;
• Containers die voorzien zijn van een klep in plaats van deuren zijn niet toegestaan omdat deze
het voorzichtig laten glijden van de inhoud belemmeren dan wel de verpakking kunnen
beschadigen;
• Zowel open als gesloten containers zijn toegestaan;
• De vrachtwagen moet van een haakarm- of kettingsysteem zijn voorzien.
Andere systemen zijn niet toegestaan.

WIJZE VAN LOSSEN:
• Na het inwegen dient de vrachtwagen, via de door Mineralz Maasvlakte aangegeven route, op
eigen kracht de aangegeven locatie op de deponie te bereiken;
• De chauffeur dient de aanwijzingen van de stortmedewerker strikt op te volgen;
• De chauffeur plaatst de container plat op de bodem en opent de achterzijde van de container. De
deuren dienen geborgd te worden. Daarna neemt de chauffeur weer plaats in de cabine, sluit
deuren en ramen en trekt voorzichtig de container weer op de vrachtwagen. De vracht zal dan uit
de container glijden en zachtjes neerkomen op de asbestflat;
• De shovel pakt met laadschoplepels de asbestflat op en plaatst op deze wijze de lading op de
definitieve plaats.
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De verpakking dient heel te blijven!
•

Nadat de vracht is gelost en de stortmedewerker heeft akkoord gegeven, rijdt de chauffeur de
wagen van de deponie af en rijdt via de bandenwasinstallatie naar het voorterrein/ opstelterrein
van Mineralz Maasvlakte. Dan pas mag de chauffeur de wagen verlaten en de container aan de
achterzijde sluiten. Aansluitend wordt er uitgewogen.

AFWIJKENDE LEVERINGEN:
Alles wat niet conform het voorgaande kan worden geleverd, wordt als een afwijkende levering
behandeld. Bij afwijkende leveringen dient eerst overleg met de bedrijfsleiding van Mineralz Maasvlakte
te worden gevoerd.
Afwijkingen zijn bijvoorbeeld:
• Grote maten: als het afval dusdanig van afmeting is dat het niet in een asbestbag past (lange
platen, brandkasten etc.);
• Asbestcement buizen, drinkwaterleidingbuizen of vergelijkbare materialen met een diameter
groter dan 100 mm, moeten dubbel gewikkeld in plastic van minimaal 0,15 mm dikte worden
aangeleverd;
• Geringe hoeveelheden in big bags van 1 m3.
De bigbags dienen van vier hijslussen te zijn voorzien. De bigbags dienen rechtop in een niet te
hoge container geplaatst te zijn zodat, met behulp van de kraan van Mineralz Maasvlakte en de
chauffeur (deze assisteert bij het aanhaken van de hijslussen van de bigbags aan de kraan), de
bigbags er rechtstandig uit gehesen kunnen worden.
• Asbesthoudende bulkstromen (grond/puin);

Voor afwijkende leveringen dienen afspraken gemaakt te worden omtrent verpakkingswijze,
aanleverwijze, tijdstip van levering en andere van belang zijnde aspecten. Alle gemaakte afspraken
worden schriftelijk (per email) bevestigd.

UITSLUITINGEN:
Indien de levering niet voldoet aan het voorgaande zal de vracht worden geweigerd.

INFORMATIE
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mineralz Maasvlakte op telefoonnummer
0181-363 099 of per email afvalstoffen.maasvlakte@mineralz.com
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