
       
 

Acceptatiereglement 

ARTIKEL 1 Algemeen: Dit reglement is van toepassing op het aanbieden van afvalstoffen aan, en het accepteren van afvalstoffen door 

Wagro/GMN. De bijlagen 1 tot en met 3 vormen integraal onderdeel van dit acceptatiereglement en zijn derhalve van toepassing. Het 

acceptatiereglement afvalstoffen van Wagro/GMN is exclusief van toepassing op alle overeenkomsten met Wagro/GMN waarbij algemene 

voorwaarden van wederpartijen uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. 
 

ARTIKEL 2 Verklaring der begrippen: In dit reglement wordt verstaan onder: 

2.1 Aanbieder: degene die de afvalstoffen ter verwerking aanbiedt, of een derde namens de aanbieder. 

2.2 Vervoerder: degene die de afvalstoffen feitelijk aanvoert. 

2.3 Beheerder: degene die het beheer heeft over de acceptatieplaats, of de door deze aangewezen vertegenwoordigers. 

2.4 Acceptatieplaats: terreingedeelten van de Wagro/GMN waar de aangevoerde afvalstoffen worden geaccepteerd. 

2.5 Afvalstoffen: materiaal dat voldoet aan de eisen gesteld in artikel 6 en artikel 7 van dit reglement. 

2.6 Besluit: besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. 

2.7 Eural: Regeling Europese afvalstoffenlijst 

2.8 Wagro/GMN: Waddinxveense Groenrecycling Wagro BV/Grondbank Midden Nederland BV , verwerkt in de ruimste zin des woords 

afval en aanverwante zaken waaronder grond en secundaire grondstoffen in de ruimste zin des woords.  
 

ARTIKEL 3 Geldigheid 

3.1 Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan Wagro/GMN. Door het aanbieden van afvalstoffen wordt de 

aanbieder geacht met dit reglement in te stemmen. 

3.2 Afwijkingen van het reglement door de aanbieder zijn slechts geldig voor zover die schriftelijk door de beheerder zijn aanvaard en 

gelden slechts voor de duur en/of de hoeveelheid zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en beheerder. Afwijkingen 

mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met vigerende wettelijke bepalingen. 
 

ARTIKEL 4 Beheer en exploitatie: Het beheer van de inrichting berust bij de beheerder (de bedrijfsleider), welke, bij de acceptatie van 

de afvalstoffen, vertegenwoordigd wordt door het daarvoor aangestelde en daartoe gemachtigde personeel. 
 

ARTIKEL 5 Toegang: Buiten werktijden is de acceptatieplaats alleen toegankelijk voor personeel van Wagro/GMN. Derden kunnen het 

terrein van Wagro/GMN alleen betreden gedurende de openingstijden. Slechts na uitdrukkelijke toestemming van Wagro/GMN mag een 

derde het terrein buiten openingstijden betreden. 
 

ARTIKEL 6 Aanbieden van afvalstoffen 

6.1 Voor de acceptatie  mogen uitsluitend bouw- en sloopafval, asbest, puin, grond (onbekend tot en met categorie industrie, veegvuil en 

kolkenslib worden aangeboden alszijnde te accepteren afvalstoffen conform de euralcodering in bijlage 3.  

6.2 Voor de grondbankactiviteiten mogen grond/bagger en secundaire grondstoffen worden aangeboden bij de acceptatieplaats met 

bekende en onbekende verontreinigingen (grond tot categorie Industrie van het Besluit Bodemkwaliteit). Wanneer de grond en 

secundaire grondstoffen verontreinigd zijn met materiaalvreemde stoffen (zoals metaal, plastic e.d.) worden deze door Wagro/GMN 

verwijderd en afgevoerd naar een erkend verwerker op kosten van de oorspronkelijke aanbieders. 

6.3 Voor de acceptatie van veegvuil, RKG-slib en vetten geldt dat die stoffen niet verontreinigd mogen zijn met materiaalvreemde stoffen.  
 

ARTIKEL 7 Acceptatie afvalstoffen 

7.1 Wagro/GMN beschikt over een lijst waarop de te accepteren afvalstoffen omschreven zijn. Deze lijst is op aanvraag verkrijgbaar en ligt 

ter inzage bij Wagro/GMN. Op deze lijst staat o.a. vermeld: de prijs per ton per afvalsoort en een globale omschrijving waaraan de 

afvalstoffen moeten voldoen, om in een bepaalde categorie te vallen, dit conform de milieuvergunning van Wagro/GMN en 

desbetreffende wet- en regelgeving. Een omschrijving is opgenomen in bijlage 1. 

7.2 De afvalstoffen mogen geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten. Indien incidenteel toch genoemde schadelijke stoffen 

worden aangetroffen, wordt daarvan melding gemaakt aan de aanbieder en zullen de kosten van sortering en afvoer aan de aanbieder 

in rekening gebracht worden. Bij herhaling kan de desbetreffende aanbieder worden geweigerd. 

7.3 Niet geaccepteerde afvalstoffen dienen onmiddellijk, en uiterlijk binnen 24 uur,  te worden afgevoerd. Eventueel ten onrechte 

geaccepteerde afvalstoffen worden separaat gehouden. Dat is ook van toepassing op die afvalstoffen, die aanvankelijk geaccepteerd 

waren, maar waarvan na het lossen blijkt dat ze niet geaccepteerd hadden mogen worden. 

7.4 Indien aanbieder, eventueel na schriftelijke aanzegging, geen gevolg geeft aan de opdracht de in artikel 7 lid 3 genoemde afvalstoffen 

onmiddellijk te verwijderen, zullen deze voor rekening van de aanbieder worden afgevoerd naar een daarvoor bestemde inrichting 

waarbij de kosten aan de aanbieder worden gefactureerd. 
 

ARTIKEL 8 Aanbiedingsprocedure 

8.1 Van alle aangeboden afvalstoffen wordt de hoeveelheid door middel van wegen bepaald. 

8.2 De vervoerder van de afvalstoffen moet zich melden bij de weegbrug, waar in eerste instantie wordt beoordeeld of de afvalstoffen 

mogen worden aangeboden. De vervoerder moet de gegevens conform het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 

afvalstoffen vermelden. Daarna vindt weging en registratie plaats. 

8.3 Wanneer de aanbieder, welke als zodanig door de vervoerder is aangegeven, ontkent dat het door de vervoerder aangeboden 

materiaal van hem afkomstig is, wordt de desbetreffende vervoerder beschouwd als aanbieder en wordt het geleverde aan de 

vervoerder gefactureerd. 

8.4 Op de acceptatieplaats wordt beoordeeld of de aangevoerde afvalstoffen voor acceptatie in aanmerking komen. Zonodig vindt er 

terugkoppeling naar de weegbrug plaats. Ingeval van verontreinigingen wordt verwezen naar artikel 7. 

8.5 De aan- en afgevoerde (afval)stoffen dienen in de daarvoor bestemde voertuigen te worden aan- of afgevoerd, welke in goede staat 

van onderhoud moeten verkeren, zodat het terrein niet verontreinigd wordt door het lekken van olie, brandstof of andere schadelijke 

stoffen. Bovendien moeten er voorzieningen zijn getroffen om verlies van afvalstoffen vanuit het aan-  of afvoerende transportmiddel 

te voorkomen. 

8.6 Van elke aangevoerde en geaccepteerde lading wordt een weegbon gemaakt (de vervoerder ontvangt een kopie van de weegbon bij 

het verlaten van de acceptatieplaats) waarop de volgende gegevens staan vermeld: datum van aanvoer, VIHB-nummer, hoeveelheid in 

gewicht en wanneer noodzakelijk in volume, omschrijving van de aard en samenstelling afvalstof, ontvanger (factuur), vervoerder, 

Euralcode, afvalstroom- en ontheffingsnummer conform Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (indien van 

toepassing). 

8.7 Van elke afgevoerde lading wordt een weegbon gemaakt (de vervoerder ontvangt een kopie van de weegbon bij het verlaten van de 

acceptatieplaats) waarop de volgende gegevens staan vermeld: datum van afvoer, VIHB-nummer, hoeveelheid in gewicht en wanneer 

noodzakelijk in volume, omschrijving van de aard en samenstelling, vervoerder, afvoerbestemming van de (ongewenste) stoffen, 

Euralcode, afvalstroom- en ontheffingsnummer conform Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (indien van 

toepassing). 

8.8 Van vrachten die na de voorlopige acceptatie (door weegbrug-medewerker) door de acceptant worden geweigerd, worden de 

volgende gegevens geregistreerd: datum, VIHB-nummer, hoeveelheid in gewicht, vervoerder, aanbieder, reden van weigering, 
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Euralcode, afvalstroom- en ontheffingsnummer conform Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (indien van 

toepassing). 

8.9 De weegbonnen worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard. 

8.10 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of haar vertegenwoordiger de bedrijfsleider of diens 

vertegenwoordiger van  Wagro/GMN. 
 

ARTIKEL 9 Acceptatietarief: De acceptatietarieven gelden afhankelijk van de te accepteren afvalstof per ton of per m
3
 en worden 

jaarlijks, of indien daar reden voor bestaat tussentijds, vastgesteld. 
 

ARTIKEL 10 Aansprakelijkheid 

10.1 De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade door hem, zijn personeel of het door hem gebruikte materieel, dan wel de 

door hem aangevoerde afvalstoffen of andere materialen aan het personeel en eigendommen van de beheerder dan wel van derden 

voor de beheerder werkzaam, veroorzaakt. 

10.2 De aanbieder/vervoerder vrijwaart de beheerder in het in lid 1 genoemde geval voor alle schade aanspraken van derden, ongeacht de 

oorzaak van de schade. 

10.3 Indien iemand namens de aanbieder/vervoerder (afval)stoffen aanbiedt dan wel stort of werkzaamheden verricht in de zin van 10.1, 

zijn zowel de aanbieder, de vervoerder als hun vertegenwoordigers hoofdelijk aansprakelijk voor de schade in dit artikel bedoeld. 

10.4 De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het betreden van en het rijden op het terrein van Wagro/GMN. 

10.5 De aanbieder/vervoerder mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op de acceptatieplaats  belemmeren. 
 

ARTIKEL 11 Prijzen 

11.1 Alle prijzen van Wagro/GMN zijn uitgedrukt in euro en exclusief omzetbelasting, een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 

aangegeven. 

11.2 Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in het vorige lid genoemde extra kosten van Wagro/GMN van invloed zijn, 

waaronder heffingen, verzekeringstarieven of belastingen, kan Wagro/GMN doorberekenen aan de aanbieder.  
 

ARTIKEL 12 Betaling, incasso 

12.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum (vervaldatum) door overschrijving van het verschuldigde bedrag 

naar een door Wagro/GMN aangegeven bank- of girorekening. 

12.2 Indien het verschuldigde bedrag door Wagro/GMN niet is ontvangen vóór de vervaldatum is de aanbieder rechtens in verzuim. 

12.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de aanbieder wordt de vordering van de beheerder onmiddellijk 

opeisbaar. 

12.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, Een beroep op verrekening is niet toegestaan. 

12.5 Door de aanbieder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de 

tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de aanbieder dat de voldoening betrekking heeft op 

een latere factuur. 

12.6 De aanbieder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, een 

gedeelte van een maand voor een hele gerekend. 

12.7 Is de aanbieder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle incassokosten ter 

verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de aanbieder. In ieder geval is de aanbieder verschuldigd 15 % van de 

hoofdsom met een minimum van € 250,00. Indien de beheerder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs 

noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

12.8 De aanbieder is jegens de beheerder de door de beheerder gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze 

onredelijk hoog zijn. 

12.9 Indien aanbieder in verzuim is, is Wagro/GMN zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: 

 a) de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende 

zeker is gesteld; en/of 

 b) de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;  

 een en ander onverminderd de andere rechten van Wagro/GMN onder welke overeenkomst met aanbieder dan ook en zonder dat 

Wagro/GMN tot enige schadevergoeding is gehouden. 
 

ARTIKEL 13 Opschorting en ontbinding : In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het 

bedrijf van aanbieder, zullen alle overeenkomsten met de aanbieder van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Wagro/GMN aanbieder binnen 

redelijke termijn (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of curator) mededeelt nakoming van een (deel van) de 

betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Wagro/GMN zonder ingebrekestelling gerechtigd is: 

a) de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of 

b) al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van de aanbieder op te schorten; een en ander onverminderd de andere rechten van 

Wagro/GMN onder welke overeenkomst met de aanbieder dan ook en zonder dat Wagro/GMN tot enige schadevergoeding is 

gehouden. 
 

ARTIKEL 14 Geschillen 

14.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands Recht. 

14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden ter beslechting voorgelegd aan de ter zake bevoegde Rechtbank, 

onverminderd het recht van de beheerder geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats/ vestigingsplaats van 

de aanbieder. 
 

ARTIKEL 15 Deelbaarheid: Indien enige bepaling, om welke reden dan ook (waaronder, doch niet exclusief, een wetswijziging) nietig 

wordt verklaard dan wel wordt vernietigd, doet dit niet af aan de geldigheid van de overige bepalingen van dit acceptatiereglement. 

 

BIJLAGEN: 

1. Acceptatie afvalstoffen (overzicht, voorwaarden en innametarief); 

2. Grondbankreglement (indien van toepassing); 

3. Euralcodes  (relevante en indien van toepassing). 



       
 

Acceptatiereglement 

BIJLAGE 1 ACCEPTATIE AFVALSTOFFEN (overzicht, voorwaarden) 
 

De voorliggende lijst van te accepteren afvalstoffen is opgesteld op basis van artikel 7.1 van het acceptatiereglement van Wagro/GMN. 

Deze lijst omvat onder meer een omschrijving van de te accepteren afvalstoffen, een globale omschrijving waarin de te accepteren 

afvalstoffen dienen te voldoen, alsmede een indicatieve prijsstelling voor de te accepteren afvalstoffen. 

 

OVERZICHT AFVALSTOFFEN: 
 

 

Agrarisch afval: plantaardig afval van land- en tuinbouwbedrijven dat vrijkomt bij de agrarische bedrijfsvoering. Agrarisch afval bestaat 

voornamelijk uit kwekerijafval, productafval en afgekeurde charges. Voorbeelden van agrarisch afval zijn onder meer plantenresten, 

stekafval, bladafval, bloemen, planten, paprikaloof, aardbeienplanten, stro e.d. 

Groenafval: groenafval is organisch-plantaardig afval, dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen (bijvoorbeeld 

binnenstedelijk plantsoenonderhoud), bos- en natuurterreinen en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en 

slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval (zie definitie) en afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van terreinen van 

instellingen en bedrijven. Groenafval bestaat uit voornamelijk uit blad, grasachtig materiaal, loof en snoeihout. 

Organisch bedrijfsafval: analoge stromen composteerbaar organisch bedrijfsafval, niet zijnde GFT-afval, welke in hoofdzaak afkomstig zijn 

uit de (glas)tuinbouw, planten- en boomkwekerijen, productieprocessen en hiermee vergelijkbare bedrijven. De analoge stromen organisch 

bedrijfsafval zijn naar aard en samenstelling vergelijkbaar met groenafval en/of agrarisch afval óf zijn samengesteld uit eenzelfde 

componenten. Voorbeelden van analoge stromen composteerbaar organisch bedrijfsafval zijn onder andere productieafval uit 

productieprocessen zoals van honingraten op karton en zetmeelsubstantie afkomstig van ondergronds boren. 

Mengsels aan dierlijke en plantaardige oliën/vetten: waterige suspensie, welke in hoofdzaak bestaat uit dierlijke en plantaardige vetten 

en afkomstig is van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan vetafscheiders bij horecagelegenheden 

Altijd toepasbare grond/zand: grond/zand, welke geen van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en anorganische stoffen, 

zoals weergegeven in het Besluit Bodemkwaliteit overschrijdt. 

Grond/zand onbekende samenstelling afkomstig van onverdachte locaties: grond/zand, waarvan de aard en samenstelling niet óf 

indicatief via een verkennend bodemonderzoek, vastgelegd is en daarnaast afkomstig is van herkomstlocaties, waar op basis van 

onderzoek naar het historische en huidig gebruik, geen bodem- en/of grondwaterverontreiniging te verwachten is. 

Secundaire grond-/ bouwstoffen: materiaal in de hoedanigheid, waarin het is bestemd om in een werk te worden gebruikt en waarin de 

totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtprocent van het materiaal bedragen 

Steenachtig bouw- en sloopafval (BSA): steenachtige afvalstoffen, zoals onder andere puin, stenen, betonresten, keramische afvalstoffen 

en dergelijke, welke vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere bouwwerken 

Riool-, kolken-, gemalenslib: steekvast materiaal of suspensie, welke in hoofdzaak bestaat uit grond-/zandachtige fracties en in hoofdzaak 

afkomstig is van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het gemeentelijke rioleringssysteem 

Veegvuil: steekvast fysisch verontreinigd materiaal, welke in hoofdzaak bestaat uit grond-/zandachtige fracties en afkomstig is van de 

reguliere onderhoudswerkzaamheden aan wegen en straten 

 

ACCEPTATIEVOORWAARDEN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN 
 

Groenafval, agrarisch afval en composteerbaar organisch bedrijfsafval: Groenafval, agrarisch afval en hiermee vergelijkbaar 

composteerbaar organisch bedrijfsafval mag bij aanlevering bij Wagro niet structureel verontreinigd zijn met fysische verontreinigingen 

oftewel niet composteerbare componenten. Het aangeboden groenafval, agrarisch afval en hiermee vergelijkbaar composteerbaar 

organisch bedrijfsafval mag daarnaast niet bestaan óf verontreinigd zijn met groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval), (bewerkt) bouw- en 

sloophout, gevaarlijke afvalstoffen en (vloei)stoffen, alsmede asbesthoudende afvalstoffen en afval waarvan op basis van zintuiglijke 

waarneming vermoed wordt dat het asbest bevat.  

Mengsels aan dierlijke en plantaardige oliën en vetten: De relatief homogene mengsels aan dierlijke en plantaardige oliën/vetten worden 

enkel door Wagro geaccepteerd indien deze afkomstig zijn uit vetafscheiders van horecagelegenheden. Voor de aanlevering van de 

mengsels van plantaardige en dierlijke oliën/vetten hoeft de ontdoener geen analysegegevens aan Wagro te overleggen. De mengsels aan 

dierlijke en plantaardige oliën/vetten dienen bij aanlevering bij Wagro zoveel mogelijk vrij te zijn van fysische bestanddelen c.q. 

verontreinigingen. Op basis van visuele waarnemingen kan Wagro echter bij aanlevering alsnog besluiten de betreffende vracht aan 

dierlijke en plantaardige oliën/vetten te weigeren. 

Asbesthoudende grond: De te accepteren partijen grond/zand, dient naar aard en samenstelling te voldoen aan de samenstellingseisen tot 

en met Industriegrond na de verwijdering van asbest zoals vastgelegd in het Besluit Bodemkwaliteit. Er wordt allen hechtgebonden 

asbesthoudende grond geaccepteerd. Dit betekend feitelijk dat de asbestvezels gebonden zijn aan stukjes asbest materiaal. Er zal geen 

grond worden geaccepteerd waarin vrije vezels asbest (dus niet hechtgebonden) voorkomen. Een en ander op basis van het 

asbestonderzoek wat voor de acceptatie is uitgevoerd conform BRL 2018. 

Categorie wonen, industrie grond /zand: De te accepteren partijen grond/zand, dient naar aard en samenstelling te voldoen aan industrie 

overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit. De ontdoener dient aan Wagro/GMN een schriftelijk bewijsmiddel (analyserapport van 

depotbemonstering conform AP04) te overleggen, waaruit blijkt dat de betreffende partij grond/zand voldoet aan industrie 

overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit. De partijen grond/zand dienen bij aanlevering bij Wagro/GMN zoveel mogelijk vrij te zijn van 

fysische bestanddelen zoals onder meer plastic, glas, puin, hout, metalen e.d. De te accepteren partijen grond/zand mogen maximaal voor 

5% uit fysische verontreinigingen bestaan. Partijen grond/zand met een hoger percentage aan fysische verontreinigingen worden terstond 

door Wagro/GMN geweigerd en op kosten van de ontdoener weer teruggenomen dan wel afgevoerd naar een erkend verwerker dan wel 

op kosten van de ontdoener ontdaan van de fysische verontreinigingen. Als van te voren bekend is dat een partij meer dan 5% aan fysische 

verontreinigingen bevat dient dit met Wagro/GMN overlegd te worden.  

Grond/zand met onbekende samenstelling afkomstig van onverdachte locaties: De grond/zand met onbekende samenstelling afkomstig 

van onverdachte locaties, wordt door Wagro/GMN hoofdzakelijk geaccepteerd overeenkomstig BRL 9335. De betreffende grond/zand 

wordt namelijk enkel door Wagro/GMN geaccepteerd, indien op voorhand met enige zekerheid gesteld kan worden dat de betreffende 

partij op basis van de verkregen gegevens als schone of tot industrie grond/zand aangemerkt kan worden. Ten behoeve van de acceptatie 

van partijen grond/zand met onbekende samenstelling dient de ontdoener derhalve een schriftelijk bewijsmiddel te overleggen, waaruit 

enerzijds blijkt dat de grond/zand afkomstig is van een onverdachte herkomstlocatie op basis van het historisch en huidig gebruik van de 

betreffende herkomstlocatie en anderzijds met enige zekerheid gesteld kan worden dat de betreffende partij als schone of industrie 

grond/zand aangemerkt kan worden. Schriftelijke bewijslast, welke in dit kader door Wagro/GMN geaccepteerd wordt, betreft een 

historisch (voor)onderzoek, een verkennend en/of nader bodemonderzoek, gegevens inzake de bodemkwaliteit op basis van een 

goedgekeurd Bodembeheersplan (BBP) in combinatie met de Bodemkwaliteitskaart (BKK). Eventueel andere schriftelijke bewijsmiddelen 

worden enkel in overleg met Wagro/GMN geaccepteerd. Indien helemaal géén schriftelijke bewijsmiddelen met betrekking tot een partij 

grond/zand met onbekende samenstelling aanwezig zijn, dan wordt deze overeenkomstig BRL 9335 geaccepteerd. In dat geval dient de 
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ontdoener van de betreffende partij grond/zand een verklaring c.q. overeenkomst te ondertekenen, waarin het één en ander ten aanzien 

van de aansprakelijkheid geregeld is, mocht op een later tijdstip blijken dat de betreffende partij grond/zand (ernstig) verontreinigd is. De 

partijen grond/zand met onbekende samenstelling dienen bij aanlevering bij Wagro/GMN zoveel mogelijk vrij te zijn van fysische 

bestanddelen zoals onder meer plastic, glas, puin, hout, metalen e.d. De te accepteren partijen aan grond/zand mogen maximaal voor 5% 

uit fysische verontreinigingen bestaan. Partijen grond/zand met een hoger percentage aan fysische verontreinigingen worden terstond 

door Wagro/GMN geweigerd en op kosten van de ontdoener weer teruggenomen dan wel afgevoerd naar een erkend verwerker dan wel 

op kosten van de ontdoener ontdaan van de fysische verontreinigingen. Als van te voren bekend is dat een partij meer dan 5% aan fysische 

verontreinigingen bevat dient dit met Wagro/GMN overlegd te worden. 

Schone (altijd toepasbaar) grond/zand: De te accepteren partijen grond/zand, dient naar aard en samenstelling te voldoen aan de 

samenstellingseisen voor schone grond zoals vastgelegd in het Besluit Bodemkwaliteit. De ontdoener dient aan Wagro/GMN een 

schriftelijk bewijsmiddel (analyserapport van depotbemonstering conform AP04) te overleggen, waaruit blijkt dat de betreffende partij 

grond/zand voldoet aan de samenstellingseisen voor schone grond/zand overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit. De partijen 

grond/zand dienen bij aanlevering bij Wagro/GMN zoveel mogelijk vrij te zijn van fysische bestanddelen zoals onder meer plastic, glas, 

puin, hout, metalen e.d. De te accepteren partijen grond/zand mogen maximaal voor 5% uit fysische verontreinigingen bestaan. Partijen 

grond/zand met een hoger percentage aan fysische verontreinigingen worden terstond door Wagro/GMN geweigerd en op kosten van de 

ontdoener weer teruggenomen dan wel afgevoerd naar een erkend verwerker dan wel op kosten van de ontdoener ontdaan van de 

fysische verontreinigingen. Als van te voren bekend is dat een partij meer dan 5% aan fysische verontreinigingen bevat dient dit met 

Wagro/GMN overlegd te worden. 

Secundaire grond-/bouwstoffen: De te accepteren partijen secundaire grond-/bouwstoffen, dienen naar aard en samenstelling tenminste 

te voldoen aan industrie overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit. De ontdoener/ leverancier dient aan Wagro/GMN derhalve een 

schriftelijk bewijsmiddel te overleggen, waaruit blijkt dat de betreffende partij secundaire grond-/bouwstoffen tenminste voldoet aan 

industrie overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit. Het schriftelijk bewijsmiddel kan bestaan uit een analyserapport van een 

depotbemonstering conform AP04 of een productcertificaat zoals bijvoorbeeld BRL 2506. Eventueel andere schriftelijke bewijsmiddelen 

worden enkel in overleg met Wagro/GMN geaccepteerd. 

Steenachtig bouw- en sloopafval (BSA): Steenachtig bouw- en sloopafval in de vorm van puin, stenen, betonresten, keramische 

afvalstoffen zoals dakpannen, vloertegels en dergelijke, worden enkel door Wagro/GMN geaccepteerd, indien het schoon c.q. niet 

verontreinigd afval betreft, welke afkomstig is van onverdachte herkomstlocaties, waarbij door Wagro/GMN in enige mate aangesloten 

wordt op de acceptatie van steenachtige afvalstoffen overeenkomstig BRL 2506. Een uitzondering op het voorafgaande geldt indien het 

steenachtig bouw- en sloopafval afkomstig is van een selectieve sloop, welke uitgevoerd is door een hiertoe gecertificeerd bedrijf, waarbij 

het eventueel aanwezige asbest en/of asbesthoudende materialen verwijderd zijn door een hiertoe gecertificeerd 

asbestverwijderingsbedrijf. In dat geval dient de ontdoener bewijslast te overleggen ten aanzien van de selectieve sloop en de eventuele 

verwijdering van de asbest. 

Riool-, kolken- en gemalenslib (RKG-slib): RKG-slib wordt enkel door Wagro/GMN geaccepteerd, indien deze afkomstig zijn uit enerzijds 

gemeentelijke rioleringssystemen, en anderzijds uit bedrijfsrioleringssystemen. RKG-slib van bedrijfsrioleringssystemen mag enkel 

aangeleverd worden, indien op basis van de aard van de bedrijfsmatige activiteiten ter plaatse van de herkomstlocatie met enige zekerheid 

gesteld kan worden dat er geen verontreinigd RKG-slib te verwachten is. Voor de aanlevering van het RKG-slib hoeft de ontdoener in eerste 

instantie geen analysegegevens aan Wagro/GMN te overleggen. Het RKG-slib dient bij aanlevering bij Wagro/GMN zoveel mogelijk vrij te 

zijn van fysische bestanddelen c.q. verontreinigingen. Op basis van visuele waarnemingen kan Wagro/GMN echter bij aanlevering van het 

RKG-slib alsnog besluiten de betreffende vracht te weigeren. 

Veegvuil: Veegvuil wordt enkel door Wagro/GMN geaccepteerd, indien deze afkomstig is van enerzijds het vegen van straten en wegen en 

anderzijds het vegen van bedrijfsterreinen. Veegvuil van bedrijfsterreinen mag enkel aangeleverd worden, indien op basis van de aard van 

de bedrijfsmatige activiteiten ter plaatse van de herkomstlocatie met enige zekerheid gesteld kan worden dat er geen verontreinigd 

veegvuil te verwachten is. Voor de aanlevering van het veegvuil hoeft de ontdoener geen analysegegevens aan Wagro/GMN te overleggen. 

Het veegvuil dient bij aanlevering bij Wagro/GMN zoveel mogelijk vrij te zijn van fysische bestanddelen c.q. verontreinigingen. Op basis van 

visuele waarnemingen kan Wagro/GMN echter bij aanlevering van het veegvuil alsnog besluiten de betreffende vracht te weigeren. 

 

INNAMETARIEVEN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN 
In dit document zijn geen innametarieven opgenomen voor de diverse te accepteren afvalstoffen. De innametarieven voor de afvalstoffen 

worden tenminste éénmaal per jaar en eventueel tussentijds door Wagro/GMN herzien en eventueel bijgesteld. Een tarievenlijst voor de 

diverse afvalstoffen, wordt elk jaar opnieuw vastgesteld voor het komende jaar en gelden per 1 januari van het nieuwe jaar. Een actuele 

tarievenlijst voor de afvalstoffen is op aanvraag bij Wagro/GMN verkrijgbaar. Tussentijdse wijzigingen in afgesproken tarieven zullen ten 

allen tijde schriftelijk worden medegedeeld. 

 

BIJLAGE 2 GRONDBANKREGLEMENT  

 
Algemeen 

� Het acceptatiereglement van Wagro/GMN is tevens van toepassing. 

� De locatie is alleen toegankelijk voor hen die daarvoor toestemming hebben verkregen van de beheerder. 

� De aanwezigheid op de locatie geschiedt ten allen tijde op eigen risico. 

� Met de beheerder dienen afspraken te zijn gemaakt omtrent de exacte planning voor de aanvoer. 

� De openingstijden zijn op werkdagen van 7:00 uur – 17:00 uur en op zaterdag van 7:00 uur tot 12:00 uur.  

� Alle aanwijzingen door de beheerder dienen te worden opgevolgd. 

� Dit reglement heeft betrekking op het aanbieden van grond- en steenachtige bouwstoffen (waaronder grond, zand, puin, 

baggerspecie, etc) aan Wagro/GMN. 

� Dit reglement is tevens van toepassing in het geval Wagro/GMN uitsluitend optreedt als grondhandelaar dan wel 

transportwerkzaamheden verricht zonder dat de grond dan wel secundaire grondstoffen op de locatie van Wagro/GMN gebracht dan 

wel gehaald worden. 

 

Transport 

� Elke chauffeur dient een volledig ingevuld geleidebiljet (met betrekking op de te storten vracht) bij zich te hebben en af te geven aan 

het weegbrugpersoneel. 

� Transporten moeten voldoen aan alle wettelijk eisen, gesteld aan het transport van verontreinigde grond of secundaire materialen. 

� Wachttijden ontstaan door aanvoer- /afvoerpieken zijn geen reden voor extra verrekening. 

� Ieder vracht wordt in- en uitgewogen 

� Het vervoermiddel dient minimaal veegschoon te zijn alvorens belading plaats kan vinden. 

 



       
 

Acceptatiereglement 

Lading 

� Er mogen uitsluitend ladingen worden verwerkt waarvoor een overeenkomst is afgesloten tussen Wagro/GMN en de 

ontdoener/aanbieder. 

� Daadwerkelijke acceptatie kan alleen plaatsvinden nadat aan alle administratieve verplichtingen is voldaan. 

� Elke lading dient minimaal in steekvaste vorm te worden aangeleverd (bij baggerspecie op aanvraag ook niet-steekvast). 

� De beheerder is gerechtigd elke lading aan een controle te onderwerpen en controlemonsters te verzamelen van de aangeboden 

partij. Schade ontstaan door stagnatie t.g.v. de controle zijn niet verhaalbaar op Wagro/GMN. 

� Indien uit een controlebemonstering blijkt dat de aangevoerde partij niet overeenstemt met de verstrekte analyseresultaten zullen de 

bemonsterings- en analysekosten bij de ontdoener/aanbieder in rekening worden gebracht, net als de eventuele kosten om de partij 

van de locatie te verwijderen en alle overige noodzakelijke kosten. 

� De beheerder is bevoegd een lading, welke naar zijn mening ontoelaatbare materialen c.q. afvalstoffen bevat, en/of waarvan vermoed 

wordt dat de lading niet overeenkomt met de eerder overlegde gegevens, te weigeren. 

 

Hoeveelheidbepaling 

� Het bepalen van de aan- en afgevoerde hoeveelheid zal geschieden middels weging van de transporten in geladen en ongeladen 

toestand middels een geijkte weegbrug. 

� Het geleidebiljet dient tevens als weegbon. 

� Overbelaste transporten worden niet toegelaten. 
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BIJLAGE 3 EURALCODES (relevante) 

 

  Afvalstroom 

10 12  afval van de fabricage van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen 

10 12 06  afgedankte vormen 

10 12 08  afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen (na thermische behandeling) 

10 12 99  niet elders genoemd afval 

10 13  afval van de fabricage van cement, (ongebluste) kalk en pleistermortel en producten die hiervan zijn gemaakt 

10 13 14  betonafval en betonslib 

10 13 99  niet elders genoemd afval 

17 01  beton, stenen, tegels en keramische producten 

17 01 01  beton 

17 01 02  stenen 

17 01 03  tegels en keramische producten 

17 01 07 c niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten 

17 05  grond (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen en baggerspecie 

17 05 04 c niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen 

17 06  isolatiemateriaal en asbesthoudend bouwmateriaal 

17 06 01*  asbesthoudend isolatiemateriaal 

17 06 05*  asbesthoudend bouwmateriaal 

17 08  gipshoudend bouwmateriaal 

17 08 02 c niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouwmateriaal 

17 09  overig bouw- en sloopafval 

17 09 04 c niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval 

19 12  afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, breken, verdichten,palletiseren) 

19 12 09  minerale stoffen (bv. zand, steen) 

19 12 10  brandbaar afval (RDF) 

20 02  tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen) 

20 02 02  grond en stenen 

20 03  overig stedelijk afval 

20 03 03  veegvuil 

20 03 06  Afval van het reinigen van riolen 

20 03 99  niet elders genoemd stedelijk afval 

 



       
 

Leveringsvoorwaarden 

 

Op de producten van Wagro/GMN zijn de navolgende leveringsvoorwaarden van toepassing op o.a. grond, baggerspecie, veegvuil, 

kolkenslib en granulaten. Naast de voorliggende leveringsvoorwaarden hanteert Wagro/GMN ook de algemene voorwaarden die 

onverminderd van toepassing zijn. In geval van conflicten tussen deze leveringsvoorwaarden en de algemene voorwaarden hebben deze 

leveringsvoorwaarden voorrang.  

 

Begripsomschrijving 

Grond: De grond die Wagro/GMN levert voldoet aan de eisen en normen vanuit de geldende wet- en regelgeving zoals het Besluit 

bodemkwaliteit of BRL 9335. De grond kan daarbij in verschillende categoriesoorten geleverd worden zoals: schone grond (achtergrond-

waarde), lichtverontreinigde grond (wonen en industrie), verontreinigde grond (niet toepasbaar) of samengesteld grondproduct. 

Baggerspecie: Wagro/GMN accepteert baggerspecie (zie algemene voorwaarden) voor ontwatering en uitkeuring als grond. Het is mogelijk 

dat Wagro/GMN ook baggerspecie afzet. Deze baggerspecie is dan altijd onderzocht conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving en 

kan vallen in verschillende baggerklassen (klasse 0-4 conform NW4 danwel klasse A of B). 

Granulaten: De granulaten worden door Wagro/GMN geproduceerd onder de BRL 2506, de productspecifieke beoordelingsrichtlijn voor de 

productie van granulaten uit steenachtige materiaal. 

BRL: Beoordelingsrichtlijn  

NW4: Vierde Nota Waterhuishouding 

 

Voorwaarden 

1.  Toepasselijkheid 

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en overeenkomsten van Wagro/GMN. Afwijkingen van deze 

voorwaarden hebben slechts gelding indien zij wederzijds schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.2  De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders 

is overeengekomen. 

1.3  De algemene voorwaarden zijn onverminderd van toepassing en vormen een aanvulling op deze voorwaarden. In geval van 

conflict tussen deze voorwaarden en de algemene voorwaarden, gaan deze voorwaarden voor. 

 

2.  Totstandkoming overeenkomst 

   De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke opdracht van Wagro/GMN aan afnemer dan wel visa versa. 

 

3.  Afnametijd 

 Afnemer is gehouden de producten en/of goederen af te nemen op het overeengekomen tijdstip, zonder dat enige nadere 

ingebreke stelling of aanmaning is vereist. Indien afnemer een overschrijding van de afnametijd verwacht, zal hij dit onverwijld 

vooraf aan Wagro/GMN schriftelijk mededelen. 

 

4.  Overgang van eigendom en risico 

   Het eigendom en het risico van de producten / goederen gaan over naar de afnemer op het moment dat ze op de 

overeengekomen plaats(en) zijn afgeleverd danwel zij de “poort “ van Wagro/GMN hebben verlaten en alsdan zijn aanvaard / 

overgenomen door de afnemer. 

 

5.  Prijs 

   De in de bestelling of overeenkomst vermelde prijs (eenheidsprijzen) is (zijn) vast en omvat(ten) alle kosten (excl. BTW). 

 

6.  Betaling 

6.1   Betaling zal plaatsvinden binnen 30 dagen nadat alle volgens de bestelling of overeenkomst te leveren goederen, respectievelijk 

deelleveringen compleet en in goede staat zijn afgeleverd of, indien de factuur niet direct bij aflevering wordt meegegeven, 

binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur. Alle betalingen worden zonder korting of inhouding voldaan. 

6.2  Indien betaling niet binnen de in 6.1. genoemde termijn plaatsvindt, is de afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat een 

nadere ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de afnemer een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het door hem aan 

Wagro/GMN verschuldigde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand tot een hele maand wordt gerekend. Eveneens is 

afnemer dan de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het door hem aan Wagro/GMN verschuldigde bedrag, die 

worden begroot op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,--. De afnemer is tevens de gerechtelijke 

kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze door de rechter als onredelijk hoog worden beoordeeld. 

6.3  De afnemer is niet bevoegd tot verrekening en opschorting. 

6.4  Indien daartoe termen aanwezig zijn, is Wagro/GMN gerechtigd om nadere zekerheid voor betaling te verlangen.  

6.5  Betalingen van de afnemer strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten en in de 

tweede plaats van de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere 

factuur. 

6.6  Ingeval van faillissement, surséance van betaling of toelating tot de WSNP van afnemer zijn de openstaande facturen terstond en 

volledig opeisbaar. 

 

7.  Normen, kwaliteit en aansprakelijkheid voor gebreken 

7.1  Alle leveringen van de Wagro/GMN aan de afnemer dienen te voldoen aan de ten tijde van het tot stand komen van de 

overeenkomst geldende wettelijke normen en normen van de certificerende instantie alsmede aan eventuele vooraf schriftelijk 

overeengekomen, specifieke  voorschriften van de afnemer, tenzij anders wordt overeengekomen. In de begripsomschrijving zijn 

de normen opgenomen. 

7.2   De te leveren goederen dienen te voldoen aan de in de overeenkomst of bestelling gestelde eisen en specificaties en in het 

algemeen geschikt te zijn voor het doel waarvoor de afnemer ze gebruikt en te voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen 

zoals die in de branche gelden tenzij hier specifieke afspraken over zijn gemaakt tussen Wagro/GMN en de afnemer. 
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7.3   Wagro/GMN is niet aansprakelijk voor schade die afnemer lijdt ten gevolge van het gebruik van geleverde goederen, als de 

afnemer deze goederen door derden laat bewerken. Indien de schade van de afnemer direct te wijten is aan door Wagro/GMN 

geleverde goederen en is vastgesteld dat de geleverde goederen niet aan het gestelde in 7.1. en 7.2. voldoen, wordt de 

aansprakelijkheid van de Wagro/GMN beperkt tot het aankoopbedrag van de goederen. De Wagro/GMN is niet aansprakelijk voor 

gevolgschade die de afnemer meent te hebben geleden. 

7.4   Afnemer vrijwaart Wagro/GMN voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde goederen, 

tenzij dit gebrek is ontstaan door gebruik of bewerking van de goederen door Wagro/GMN. 

 

8.  Overmacht 

   Indien Wagro/GMN als gevolg van overmacht blijvend niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, dan kan Wagro/GMN niet 

aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook. Onder overmacht wordt verstaan van buiten komend onheil, zoals 

natuurramp, mobilisatie en/of (burger-)oorlog.  

 

9.  Beëindiging en ontbinding 

9.1 Indien de afnemer enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval 

van zijn faillissement, surseance van betaling of stillegging dan wel liquidatie van de onderneming van afnemer, wordt hij geacht 

van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Wagro/GMN het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of 

gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de afnemer en/of de voldoening aan haar 

verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd het recht 

van Wagro/GMN op vergoeding van de schade die het gevolg is van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming. Alsdan worden 

alle vorderingen die Wagro/GMN op de afnemer heeft terstond opeisbaar. 

9.2 Bij overschrijding van een afnametijd behoudt Wagro/GMN zich bovendien het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Reeds gedane betalingen aan Wagro/GMN 

zijn niet opeisbaar.  

9.3.  Indien een boeteclausule van toepassing is, laat zulks onverlet het recht van Wagro/GMN op vergoeding van kosten, schaden en 

belangen aan de zijde van Wagro/GMN, hieronder mede te verstaan uitgaven gedaan ter voorkoming van schade dan wel 

stagnatie in het proces. 

 

10  Specifieke bepalingen 

10.1  Wanneer de afnemer schade lijdt door toepassing van producten van Wagro/GMN is Wagro/GMN niet aansprakelijk. 

10.2  Wanneer de afnemer klachten heeft over de producten van Wagro/GMN dient dit in de eerste plaats met Wagro/GMN 

doorgesproken te worden om te bezien of tot een oplossing gekomen kan worden.  

 

11   Slotbepalingen 

11.1  Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter 

van de Rechtbank in het arrondissement van de hoofdvestiging. Het aanhangig maken van enig geschil bij de bevoegde rechter, 

laat onverlet de verplichting van de afnemer tot uitvoering van de overeenkomst.  

11.2  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

11.3  Indien door de bevoegde rechter enige bepaling uit de van toepassing verklaarde Algemene en/of leveringsvoorwaarden ongeldig 

wordt bevonden, wordt het beding geconverteerd in een beding dat het meest met de strekking van het ongeldige beding 

overeenkomt en wel toelaatbaar is. 

 

 

 


