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Onderstaande voorwaarden gelden voor levering op de deponie. Voor leveringen van 
asbesthoudende afvalstoffen en ZELA gelden aanvullende aanlevervoorwaarden. 
 
ALGEMEEN: 
 deze aanlevervoorwaarden Deponie 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. 

 iedere levering dient vooraf te worden aangemeld onder vermelding van afvalstroomnummer op 
deponie.maasvlakte@mineralz.com: 

- de aanmelding van één transport: uiterlijk 12:00 uur op de dag voorafgaand aan de geplande 
aanvoer; 

- de aanmelding van meerdere transporten: uiterlijk de donderdag in de week voorafgaand aan 
de geplande aanvoer; 

- de aanmelding is een feit als deze door Mineralz Maasvlakte is bevestigd. 
 
ACCEPTATIE: 

 ontdoener/bemiddelaar/handelaar verklaart opgave te hebben gedaan van alle verontreinigingen 
in de afvalstof; 

 ontdoener/bemiddelaar/handelaar verklaart zich ervan te hebben overtuigd dat de afvalstof niet 
op een andere wijze dan storten (zoals hergebruik, nuttige toepassing of verbranding) kan 
worden verwijderd; 

 afvalstoffen die kunnen verwaaien of stofoverlast kunnen veroorzaken, dienen altijd deugdelijk 
verpakt aangeleverd te worden. Het asbestlogo mag uitsluitend op een verpakking voor asbest 
gebruikt worden; 

 indien aangeleverd wordt in big bags, dienen deze afgesloten te zijn en voorzien van deugdelijke 
hijslussen, zodat deze rechtstandig gehesen kunnen worden (chauffeur dient te assisteren bij het  
aanhaken van de lussen); 

 Verpakkingen mogen niet gestapeld en niet in gesloten containers worden aangeleverd. 
 

 
Afvalstoffen die de onderstaande eigenschappen bezitten worden niet geaccepteerd: 

 afvalstoffen die zelfontbrandbaar, 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 , behoudens uitzonderingen gemaakt door bevoegd gezag; 
 afvalstoffen die meer dan 10% verteerbaar organisch materiaal bevatten; 
 afvalstoffen met een pH kleiner of gelijk aan 3 of een pH groter of gelijk aan 13. 

 
VOERTUIGEN: 

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

 vrachtwagens dienen meerassig te zijn aangedreven; 
 vrachtwagens dienen geschikt te zijn voor het rijden op een stortplaats; 
 de chauffeur plaats zijn voertuig dusdanig op het stortfront dat deze stabiel en veilig kan lossen; 
 de lading mag onder geen enkele omstandigheid klemmen in de ladingdrager (geen grote 

schollen); 
 bij twijfel dient de chauffeur, ten behoeve van zijn eigen veiligheid, altijd om assistentie te vragen. 
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AANVOER: 

 voor de bepaling van de geleverde hoeveelheid is de registratie op de geijkte weegbrug van  
Mineralz Maasvlakte bindend; 

 op het terrein van Mineralz Maasvlakte zijn de “Algemene Veiligheidsregels Mineralz Maasvlakte”  
van toepassing; 

 Voor schade aan voertuigen als gevolg van rijden op (het terrein van) de deponie, aanvaardt 
Mineralz Maasvlakte geen aansprakelijkheid; 

 eventuele kosten als gevolg van schade zoals stilstand, personeel- en materieelkosten kunnen te  
allen tijde verhaald worden op de ontdoener. 
 

OPENINGSTIJDEN: 
 de deponie is ononderbroken geopend op werkdagen van 07:00 tot 16:00 uur; 
 de deponie is gesloten op nationale feestdagen. 

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


