
CONTROLE- EN ACCEPTATIENOTA versie 22/08/2017 
 
RUMSTSE METAALHANDEL NV beschikt over de nodige vergunningen en erkenningen. Alle daarin uitdrukkelijk 
vermelde afvalstoffen worden aanvaard, ingezameld en verhandeld.  
 
RUMSTSE METAALHANDEL NV voert mede in het belang van haar leveranciers een proactief controle- en 
acceptatiebeleid met duidelijk omschreven procedures. 
 
Het controle- en acceptatiebeleid stelt het volgende ten doel: 

- de kwaliteit van het aangeleverde materiaal te waarborgen en daar waar nodig te corrigeren; 
- de optimale werking van de machines en werkmaterieel te waarborgen; 
- een bijdrage te leveren aan de veiligheid en gezondheid van leverancier, medewerkers en derden; 
- voldoen aan de geldende wetgeving. 

 
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. 
 
Controlebeleid: 
 

De inrichting beschikt over twee geijkte weegbrug, waarmee de aangevoerde partijen worden gewogen. De 
materialen worden met behulp van een detectiepoort of een handmeter gecontroleerd op radioactiviteit.  
 
Elke aangeleverde partij wordt aan een eerste visuele controle onderworpen om te bepalen of het aan de 
acceptatievoorwaarden voldoet. De werknemers zijn voldoende opgeleid om deze eerste inspectie door te 
voeren. Dit is een eerder oppervlakkige controle waarbij direct verifieerbare afwijkingen kunnen worden 
vastgesteld, zonder dat er enige vorm van bewerking en/of verplaatsing van het materiaal gebeurt. Deze visuele 
inspectie geldt geenszins als een oplevering van het geleverde materiaal. 
 
Het kan immers voorvallen dat aangeleverde partijen niet voldoen. De finale controle kan immers pas gebeuren 
tijdens de behandeling van de aangeleverde partij, dan pas kan worden gekeken of de bevindingen van de eerste 
visuele controle bevestigd kunnen worden. De resultaten vinden sowieso hun weerslag in de afrekening. 
 
Bij het plaatsen van containers wordt aan de leverancier/cliënt duidelijk gecommuniceerd welke materialen en 
afvalstoffen aan RUMSTSE METAALHANDEL NV mogen worden aangeleverd. Hiertoe wordt een overeenkomst 
opgesteld. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen mogen de containers alleen gebruikt worden voor het laden 
van ijzer en/of metalen. Het plaatsen van containers zelf gebeurt te allen tijde onder verantwoordelijkheid van de 
leverancier. 
 
Met elke leverancier maakt RUMSTSE METAALHANDEL NV een overeenkomst op omtrent de aan te kopen 
metalen en de aankoopvoorwaarden. Deze  aankoopvoorwaarden zijn toepasselijk op alle door RUMSTSE 
METAALHANDEL NV gedane aankopen van metalen, niettegenstaande andersluidende bedingingen en/of 
bepalingen van de verkopen, tenzij deze laatste bepalingen expliciet door RUMSTSE METAALHANDEL NV 
worden erkend. 
 
De aankopen van RUMSTSE METAALHANDEL NV moeten ten allen tijde schriftelijk worden bevestigd. 
Mondelinge toezeggingen door afspraken met aangestelden van RUMSTSE METAALHANDEL NV zijn enkel 
bindend voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd. 
 
Facturen van de verkoper moeten steeds de volgende gegevens bevatten: 

- factuurdatum en factuurnummer; 
- een volledige en duidelijke omschrijving van het materiaal waarop de factuur betrekking heeft; 
- het factuurbedrag; 
- de betalingstermijn. 

  



ACCEPTATIENOTA versie 22/08/2017 
Onze volledige controle- en acceptatienota kan op eenvoudig verzoek bekomen worden.  

Acceptatiebeleid: 
 

Elke partij dient conform de vigerende wetgeving te worden aangeleverd en dient te voldoen aan de 
acceptatievoorwaarden. Indien bij controles (zie ons controlebeleid) afwijkingen geconstateerd worden op de 
acceptatievoorwaarden dan houdt RUMSTSE METAALHANDEL NV zich het recht voor de betreffende partij te 
weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.  
 
De goederen dienen vrij te zijn van verontreiniging (zie onze acceptatievoorwaarden). De verkoper heeft de 
verantwoordelijkheid om te garanderen dat het aangekochte materiaal geen gevaarlijke goederen en/of 
schadelijke stoffen bevat. Indien het aangekochte materiaal gevaarlijke goederen bevat, dient de verkoper het 
verkochte materiaal onmiddellijk, voor eigen rekening en op eigen risico op te halen bij RUMSTSE 
METAALHANDEL NV. 
 
Indien mocht blijken dat de aangeleverde partij, op welke wijze dan ook, schade aan het milieu of gevaar aan 
medewerkers en derden of aan de inrichting tot gevolg kan hebben, kan de leverancier hiervoor aansprakelijk 
gesteld worden. Ook als de schade m.b.t. milieu, veiligheid, gezondheid gebeurt tijdens het transport dan is de 
leverancier verantwoordelijk. Als de leverancier tijdens het laden de containers beschadigt, is de leverancier 
verantwoordelijk voor deze schade. Maximum gewicht per container zal de 10 ton niet overschrijden, indien dit 
toch het geval is zal het overgewicht op kosten van de verkoper uitgeladen worden. 
 
De verkoper dient te garanderen dat het verkochte materiaal voldoet aan alle toepasselijke wettelijke en/of 
andere normen, standaarden en/of verplichtingen, en in het bijzonder aan de normen en  voorwaarden als 
geregeld in Verordening (EG) nr 1013/2006van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen. 
De verkoper bevestigt eigenaar te zijn van het aangeleverde materiaal en de inhoud van de levering te kennen. 
 
Bij vermenging van verschillende kwaliteiten kan de aankoopprijs van de gehele levering herleid worden tot het 
tarief van de laagste kwaliteit. Indien de metalen, na lossen, daarenboven vermengd blijken te zijn met 
verontreinigd materiaal, zal de hoeveelheid van het verontreinigd materiaal in vermindering gebracht worden van 
het totale gewicht. Deze verontreiniging zal door RUMSTSE METAALHANDEL NV afgevoerd worden naar de 
daartoe geëigende stortplaats, op kosten van de verkoper. De verkoper kan de goederen ook terug afhalen en 
bevestigt hierdoor dat hij deze op de wettelijke manier zal afvoeren en/of laten verwerken. 
 
Afgekeurde goederen worden op kosten van de verkoper retour geladen. Indien er radioactief materiaal geleverd 
wordt, zijn alle kosten die hierdoor kunnen ontstaan volledig ten laste van de leverancier. 
 

Acceptatievoorwaarden: 
 

Zijn te beschouwen als verontreiniging of niet conform (niet limitatieve lijst): 
 

- alle materialen die schade kunnen berokkenen aan het milieu, de veiligheid van leverancier, 
medewerkers en derden of aan de inrichting; 

- elke vervuilde partij, vervuilende stoffen of verontreinigingen zijn onder andere: 
 

hout; papier; karton; plastiek; glas; schroot in de vorm van recipiënten zoals vaten, tanks of 
buisvormige structuren die gevaarlijke stoffen hebben bevat of ermee verontreinigd zijn, 
recipiënten die niet leeg zijn en/of niet gereinigd werden; wit schroot of afgedankte 
consumptiegoederen (AEEA) die gassen of vloeistoffen bevatten met uitzondering van koel- en 
vries; resten van voedingsmiddelen; asbesthoudend afval; pcb houdend afval; gasflessen; 
radioactief materiaal; explosieven; brandstoffen; enz… 

 

Indien dergelijke stoffen toch werden gelost en/of indien bij controles afwijkingen geconstateerd worden op de 
acceptatievoorwaarden zullen de daaruit voortvloeiende kosten aan de leverancier in rekening gebracht worden. 
 
Bij voorkeur worden de volgende stoffen afzonderlijk aangeleverd (niet limitatieve lijst): gevaarlijk kabelschroot, 
koel- en vries, … 


