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Acceptatiereglement Grondbank
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ARTIKEL 1 - Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op het aanbieden en accepteren van grond door J.L. Rijsdijk B.V.
met betrekking tot de grondbank conform BRL 9335 - protocol 1.
Dit reglement en onze algemene voorwaarden gaan te allen tijde boven de algemene
voorwaarden van de contractpartij c.q. aanbieder.
ARTIKEL 2 - Verklaring van de begrippen
Ontdoener:

Diegene die grond van klasse Achtergrondwaarde, Wonen of Industrie, met het oog
op de verwerking ervan, ontdoet, voornemend is te ontdoen of zich moet ontdoen.

Vervoerder:

diegene die de afvalstoffen werkelijk vervoert

Beheerder:

diegene die het beheer heeft over de inrichting of de door de beheerder aangewezen
vertegenwoordigers.

Acceptant:

diegene die de aangeboden afvalstoffen accepteert.

Beslisser:

verantwoordelijk en aantoonbaar beslisser over afgifte van het grondbewijs aan de
afnemer.

Depotbeheerder:

verantwoordelijk voor de opslag en identificatie van partijen op het depot. Hij/zij
controleert de naleving van de voorschriften van deze BRL in de praktijk

ARTIKEL 3 - Geldigheid
Dit reglement is van toepassing op alle toegestane aanbiedingen van grond aan de grondbank.
Door het aanbieden van grond wordt de aanbieder geacht met dit reglement in te stemmen.
Afwijkingen van het reglement zijn slechts van toepassing indien zij schriftelijk door de beheerder zijn
bevestigd.
Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid, zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen
aanbieder en beheerder.
Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met vigerende wettelijke bepalingen
Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid, zoals vastgelegd in een
overeenkomst tussen aanbieder en beheerder. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze
in conflict zijn met de geldende wettelijke bepalingen.
Indien J.L. Rijsdijk B.V. de aangeboden grond afhaald bij een (werk)locatie van de klant
dan is de chauffeur van de vrachtauto niet de acceptant of depotbeheerder. De
daadwerkelijke acceptatie gebeurd op de stortlocatie van J.L. Rijsdijk B.V. door de
acceptant e/o depotbeheerder.
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ARTIKEL 4 - Acceptatie



Er worden uitsluitend ladingen verwerkt en geaccepteerd indien deze vergezeld zijn van een
begeleidingsbrief.

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

Elke lading dient minimaal in steekvaste vorm te worden aangeleverd.

De beheerder is gerechtigd elke lading aan een controle te onderwerpen en controlemonsters te
verzamelen.

Stagnatiekosten ten gevolge van controle zijn niet verhaalbaar op J.L. Rijsdijk B.V.

Indien uit controle blijkt dat de aangevoerde partij niet overeenstemt met de verstrekte
voorinformatie 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, die naar zijn mening ontoelaatbare materialen c.q.
stoffen bevat, en/of waarvan vermoed wordt dat de lading niet overeenkomt met verstrekte
voorinformatie, te weigeren.

ARTIKEL 5 - Beheer en exploitatie
De ontdoener, vervoerder of aanbieder deponeert op aanwijzing van de acceptant e/o
depotbeheerder de grond in het desbetreffende aangegeven vak van de inrichting. De inrichting
is alleen toegankelijk voor medewerkers van J.L. Rijsdijk B.V. en - na verkregen toestemming voor personen die te storten materiaal aanvoeren.
De aanbieder houdt zich tijdens diens aanwezigheid op het terrein van de inrichting strikt aan
de geldende voorschriften en overige aanwijzingen van of namens de beheerder.
De inrichting is gelegen aan de Krommeweg 20, 3343 LB te Hendrik-Ido-Ambacht en is
telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 078 - 6195503.
U dient zich bij aankomst te melden op het kantoor.

De grondbank is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00ur tot 17.00uur.
Indien noodzakelijk kan in overleg met de beheerder hiervan afgeweken worden.

ARTIKEL 6 - Hoeveelheidsbepaling
De acceptant beslist aan de hand van de volledig ingevulde en ondertekende geleidebrief
alsmede de visuele beoordeling de hoeveelheid van een lading. Deze bepaling is bindend
en wordt uitgedrukt in M³ (kuubs).
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ARTIKEL 7 - Aanbieden en aanbiedingsprocedure

De acceptant beslist aan de hand van de volledig ingevulde en ondertekende geleidebrief alsmede
de visuele beoordeling van de lading, of de aangeboden partij al dan niet wordt toegelaten op de
inrichting. Indien bij nadere controle mocht blijken dat de partij alsnog geheel of gedeeltelijk niet
acceptabel is, dan is de beheerder gerechtigd de aanbieder/vervoerder de hieruit voortvloeiende
kosten aan de contractant c.q. aanbieder door te berekenen. Overbelaste transporten worden niet
toegelaten.
Het willekeurig lossen van vrachten op het terrein is ten strengste verboden. Kosten van
verplaatsing naar het juiste depot en anderszins zullen op de aanbieder worden verhaald.

Alle partijen kunnen enkel aangeleverd worden na aanmelding tevoren (kantoor) en expliciete
goedkeuring van acceptant.
De acceptant bepaalt in welke categorie het materiaal wordt ingedeeld.

ARTIKEL 8 - Geweigerde grondsoorten
 Grond met meer dan 5% bodemvreemd materiaal
 Verontreinigde grond 1

ARTIKEL 9 - Aansprakelijkheid en geschillen
De beheerder heeft het recht in geval van overtreding van het acceptatiereglement de overtreder de
toegang tot
Het terrein van J.L. Rijsdijk B.V. voor (on)bepaalde tijd te ontzeggen.
J.L. Rijsdijk B.V. behoudt zich het recht voor tussentijds dit acceptatiereglement te wijzigen.
In alle gevallen waarin dit acceptatiereglement niet voorziet, beslist de depotbeheerder. De
meest recente versie kunt u bij ons opvragen en is te vinden op www.jlrijsdijkbv.nl
ARTIKEL 10 - Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en exclusief BTW. Elke verandering van de factoren die op de
prijs en op de in het artikel 7 genoemde extra kosten van invloed zijn, waaronder heffingen,
verzekeringstarieven of belastingen, kan J.L. Rijsdijk B.V. doorberekenen aan de aanbieder.

ARTIKEL 11 - Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

VERSIE 1.1 – juni 2018

ARTIKEL 12 - Acceptatietarieven
De acceptatietarieven gelden per losse M³ (kuub) en worden jaarlijks, of als
daarvoor reden bestaat tussentijds, vastgesteld.
De acceptatietarieven worden berekend over de hoeveelheid en aangegeven
categorie-indeling.
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ARTIKEL 13 - Aansprakelijkheid

De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn personeel of
door hem gebruikt materieel, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere
materialen, aan het personeel en de eigendommen van de beheerder dan wel van derden, voor
de beheerder werkzaam.
De aanbieder/vervoerder vrijwaart de beheerder voor alle schade aanspraken van derden,
ongeacht de oorzaak van de schade. Indien een vervoerder namens de aanbieder /
inzamelaar aanbiedt, zijn zowel de aanbieder / inzamelaar als de vervoerder of hun
vertegenwoordiger(s) aansprakelijk voor de schade in dit artikel bedoeld.

1 Verontreinigde grond die valt onder het regime van de Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke
(afval)stoffen. Hieronder wordt uiteraard ook asbest (delen) verstaan.
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