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ACCEPTATIE
FERROMETALEN
EURALCODE 020110 - 120101 - 120102 - 160117
170405 - 170407 - 191202 - 200140
Voorwaarden
Alle ferrometalen kunnen door particulieren en bedrijven ingeleverd worden.
Er wordt bij aankomst door één van de werfmedewerkers visueel en met behulp van een magneet
bekeken welke materiaalsoort het betreft. Alle leveringen van ijzer dienen vrij te zijn van vloeistoffen,
grond, zand, plastic, pvc, bitumen, rubber, glas, hout, beton en andere verontreinigingen. Voor de
genoemde verontreiniging hanteren wij een vuilaftrek.
Aanvullende voorwaarden
Bij de ingang wordt gecontroleerd op radioactieve straling van het schroot. Indien de detectiepoort
een melding geeft van radioactief materiaal volgt er direct aangifte bij ‘Dienstdoend Ambtenaar
Straling’ van Inspectie Leefomgeving & Transport- Kernfysische dienst. Zendingen mogen NIET
retour. Alle kosten die uit deze melding voortvloeien zijn voor de ontdoener.
Indien het materiaal dusdanig vervuild is dat inname niet wenselijk is, dan dient de klant het materiaal
mee retour te nemen. Verdere registratie van geweigerde partijen is dus niet noodzakelijk. Is het zo
dat een partij gedeeltelijk vervuild is wordt er een vuilaftrek toegepast op het gewicht en in rekening
gebracht. Dit wordt geregistreerd in het softwaresysteem. Verdere registratie vind ook plaats door
vuilaftrek op het door ons afgevoerde materiaal.
Het materiaal wordt gewogen op de weegschaal in de loods of buiten op de weegbrug om het exacte
aantal kilo te bepalen. Weegschaal en weegbrug worden jaarlijks gecontroleerd en geijkt.
Het aantal kilo per productsoort wordt direct automatische geregistreerd in het weegprogramma.
Hieruit volgt een weegbon. Vervolgens vindt er een bancaire of contante afrekening plaats.
Tarieven zijn onderhevig aan de schommelingen op de internationale metaalmarkten en zullen
dagelijks kunnen wijzigen.
In het softwaresysteem worden zowel persoons- (legitimatie), bedrijfsgegevens,
voorraadadministratie, weegbonnen, facturatie zoals alle andere wettelijk verplichte gegevens
bijgehouden.
Naast digitale archivering vindt er ook een fysieke archivering plaats van de zowel de
transportdocumenten in combinatie met de eigen weegbon, weegbon van de afnemer en
eindafrekening.
Mocht er onverhoopt een discussie zijn gedurende het proces dan kan de directeur benaderd worden.
Deze is in alle situaties beslissingsbevoegd.
Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden Steenhuis Recycling BV van toepassing. Deze
voorwaarden zijn te vinden op de website.
https://www.steenhuis-recycling.nl/steenhuis-recycling-winschoten-groningen/

