Acceptatiereglement Van Berkel
Dit reglement heeft betrekking op de volgende
verwerkingsmethoden:
- Groenrecycling;
- Puinrecycling;
- Houtrecycling;
- Grondbank;
- Op- en overslag bulkstoffen;
- Sorteerinrichting.
Artikel 1: Definities:
In dit reglement wordt verstaan onder:
Afvalstoffen: Stoffen waarvan de ontdoener zich
wenst te ontdoen of moet ontdoen.
Niet afvalstoffen: Stoffen, niet zijnde afvalstoffen,
welke de leverancier wenst aan te bieden ten
behoeve van een van de verwerkingsmethoden binnen
de ontvangstinrichting.
Bulkstoffen: stoffen en/of goederen die niet zijn
omsloten door enige vorm van verpakking, dan wel
van hun verpakking worden ontdaan, en als stortgoed
worden op- en/of overgeslagen.
Verwerkingsmethode: de wijze waarop de
ontvangstinrichting de aangeboden (afval)stoffen beof verwerkt of gaat gebruiken.
Directie: De directeur van de betreffende
ontvangstinrichting of diens gemachtigde.
Ontvangstinrichtingen:
- Van Berkel Biomassa & Bodemproducten B.V.,
Mariniersstraat 4 te Uden, Scherpenering 23 te
Veldhoven of Zeedijk 59 te Etten-Leur;
- Van Berkel Bouwstoffen & Transport B.V., Park
Forum 1344 te Eindhoven;
- Van Berkel Landschap & Infra B.V., Hoeves 10 te
Schijndel;
- Inland Terminal Veghel B.V., Marconiweg 3 – 5 te
Veghel.
Transportmiddel: Alle vormen van voer- en
vaartuigen waarin of waarmee stoffen en/of goederen
verplaatst kunnen worden.
Ontdoener: Degene die de afvalstoffen heeft
geproduceerd, dan wel eigenaar is van de
afvalstoffen.
Leverancier: De eigenaar van niet afvalstoffen of
goederen welke aangeboden worden.
Acceptant: De door de directie aangestelde persoon
welke als aanspreekpunt fungeert voor acceptatie op
de ontvangstinrichting.
Vervoerder: Degene die de (afval)stoffen van de
ontdoener of leverancier aan de ontvangstinrichting
aanbiedt.
Omschrijvingsformulier afval: formulier waarop een
weergave staat van gegevens met betrekking tot de
aan te bieden afvalstoffen. Dit formulier dient
gebruikt te worden bij de vooraanmelding. Op basis
van een volledig ingevuld en ondertekend formulier
wordt een vooraanmelding beoordeeld.
Begeleidingsformulier afval: Het, wettelijk verplicht,
formulier dat aan de poort van de ontvangstinrichting
informatie biedt over de ontdoener, de afvalstof en
de vervoerder.
Vrachtbrief: het vervoersdocument, al dan niet
wettelijk verplicht, dat het transport van niet
afvalstoffen begeleidt.
Artikel 2: Aanbieden van (afval)stoffen
1. Het is alleen toegestaan (afval)stoffen aan te
bieden op de ontvangstinrichting, indien wordt
voldaan aan de in dit reglement gestelde regels.
2. De ontdoener, leverancier c.q. vervoerder is
verplicht bij het betreden van de ontvangstinrichting,
dit reglement en de aanwijzingen, verstrekt door of
vanwege de directie van de ontvangstinrichting op te
volgen en de op begeleidende documenten gevraagde
gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken.
Hij is verplicht, op eerste aanvraag van of vanwege de
directie van de ontvangstinrichting een monster c.q.
analyseresultaten van de aan te bieden (afval)stoffen
te leveren. Een en ander onder in dit
acceptatiereglement genoemde of door de directie
van de ontvangstinrichting vast te stellen condities.
3. Het aanbieden van afvalstoffen geschiedt te allen
tijde onder begeleiding van een correct en volledig
ingevuld begeleidingsformulier afval, eventueel
begeleid met analysecertificaten en/of overige bij het
transport vereiste documentatie.
4. Het aanbieden van niet afvalstoffen geschiedt te
allen tijde onder begeleiding van een correct en
volledig ingevulde vrachtbrief, eventueel begeleid
met analysecertificaten en/of overige bij het
transport vereiste documentatie.
5. De directie van de ontvangstinrichting kan van de
ontdoener, leverancier c.q. vervoerder eisen dat de
aangeboden (afval)stoffen vergezeld gaan van
aanvullende informatie, bijvoorbeeld een
analyserapport.
6. In geval van overmacht is de directie van de
ontvangstinrichting gerechtigd de ontvangst van
(afval)stoffen te beëindigen of op te schorten voor de
duur van de overmacht. Onder overmacht is onder
meer maar niet uitsluitend sprake in geval van oorlog
of vijandelijkheden, oproer of burgerlijke onlusten,
overstromingen of andere natuurrampen, kernrampen

of andere van buiten komende onheilen, blokkades,
stakingen, bedrijfsstoringen, ongevallen, brand, herof bewerkingsverboden van overheidswege,
bovenmatig ziekteverzuim, calamiteiten, onwerkbaar
weer, onwerkbare bodemgesteldheid, overige
gedragingen van derden welke de normale
bedrijfsvoering belemmeren. De directie van de
ontvangstinrichting zal de ontdoener, leverancier
en/of vervoerder voor zover mogelijk in kennis stellen
van de overmacht.
7. In verband met de veiligheid van de aanwezige
personen en materieel en ter beperking van
ongewenste milieubelasting of hinder zoals onder
andere stofhinder en/of zwerfvuil buiten de
inrichting, kan de ontvangstinrichting beperkt worden
opengesteld voor de acceptatie van (afval)stoffen. De
ontdoener, leverancier en/of vervoerder worden
indien mogelijk hiervan in kennis gesteld.
8. De ontvangstinrichting aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de gevolgen van aanbieding
van andere (afval)stoffen dan binnen de geldende
vergunningen en op basis van dit reglement is
toegestaan.
9. (Afval)stoffen mogen naar en/of op het terrein van
de ontvangstinrichting uitsluitend worden vervoerd in
de daartoe geëigende transportmiddelen. Bedoelde
transportmiddelen dienen een zodanig gewicht en
afmeting te hebben, dat acceptatie van de
(afval)stoffen probleemloos kan plaatsvinden.
10. De (afval)stoffen mogen niet verstuiven of tot
stankoverlast in de omgeving leiden.
11. Voor aanbod in grote hoeveelheden van
(afval)stoffen met homogene samenstelling, die
specifieke maatregelen bij verwerking vereisen, zulks
ter beoordeling van de directie van de
ontvangstinrichting, dient tevoren overleg te worden
gepleegd.
12. De transportmiddelen dienen aan de wettelijke
eisen te voldoen, in goede staat van onderhoud te
verkeren en dienen voldoende te zijn verzekerd.
Artikel 3: Afvalstoffen die niet mogen worden
aangeboden
1. Afvalstoffen welke niet voldoen aan de in bijlage 1
genoemde acceptatiecriteria voor de diverse
verwerkingsmethoden mogen niet worden
aangeboden.
2. De ontvangstinrichting werkt conform de
Asbestzorgvuldigheid module.
Dit betekent onder andere dat tijdens de acceptatie
en productie nadrukkelijk wordt gecontroleerd op
aanwezigheid van asbest. Wanneer bij de acceptatie
de aanwezigheid van asbest of asbestverdacht
materiaal visueel is waargenomen in de vracht, wordt
de vracht geweigerd. Indien asbest of asbestverdacht
materiaal wordt aangetroffen in aangeboden partijen
wordt dit door de ontvangstinrichting gemeld aan de
ontdoener en het bevoegd gezag.
De ontvangstinrichting verlangt van de ontdoener dat
deze zich maximaal inspant om te voorkomen dat
asbest of asbestverdacht materiaal aanwezig is in de
(afval)stoffen.
Artikel 4: Acceptatie algemeen
1. Acceptatie op de ontvangstinrichting kan slechts
geschieden voor (afval)stoffen, genoemd in de voor de
betreffende ontvangstinrichting van kracht zijnde
omgevingsvergunning.
2. Alle (afval)stromen dienen vooraf te worden
aangemeld bij de ontvangstinrichting.
3. De ontvangstinrichting kan nadere gegevens vragen
met betrekking tot de (afval)stoffen zoals
bijvoorbeeld analyseresultaten.
4. Na een schriftelijk verkregen toestemming en een
afvalstroomnummer kan pas sprake zijn van feitelijke
aanbieding van afvalstoffen.
5. De ontvangstinrichting beslist met inachtneming
van het bepaalde in dit reglement, of de aangeboden
(afval)stoffen worden geaccepteerd. De
ontvangstinrichting is bevoegd aan acceptatie van
(afval)stoffen nadere voorwaarden te verbinden. Van
feitelijke acceptatie is pas sprake nadat de gehele
acceptatieprocedure is doorlopen.
6. Indien het voor de verwerking van een (afval)stof
noodzakelijk is aanvullende maatregelen en/of
voorzieningen te treffen, dan zullen de hieruit
voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht bij
de ontdoener, leverancier c.q. de vervoerder.
7. Niet door de ontvangstinrichting geaccepteerde
(afval)stoffen, die reeds op de ontvangstinrichting zijn
gedeponeerd, worden door de ontdoener, leverancier
c.q. de vervoerder terstond na eerste sommatie van
de ontvangstinrichting verwijderd. Indien deze stoffen
niet terstond worden verwijderd zal de
ontvangstinrichting op kosten van de ontdoener,
leverancier c.q. de vervoerder de niet geaccepteerde
(afval)stoffen verwijderen en doen verwerken op een
daartoe bestemde legale ontvangstinrichting.
8. Onder kosten worden begrepen alle kosten in
verband met beheer, opslag en transport in de meest
ruime zin.
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Artikel 5: Wijze van aanbieden
1. (Afval)stoffen dienen gedurende de vastgestelde
openingstijden op de ontvangstinrichting te worden
aangeboden. De openingstijden zijn weergegeven op
de website: www.vanberkelgroep.eu.
2. Ieder die zich op de ontvangstinrichting begeeft
dient zich bij aankomst en vertrek te melden bij de
acceptant.
3. Ieder die zich op de ontvangstinrichting begeeft
dient zich op de hoogte te stellen van de voor de
ontvangstinrichting vastgestelde gedragsregels en zich
volgens deze regels te gedragen.
4. Alvorens de (afval)stoffen worden aangeboden,
dienen zij te worden gewogen op de weegbrug, tenzij,
in geval van een calamiteit, de directie van de
ontvangstinrichting anders beslist.
5. De vervoerder en/of zijn personeel zijn gehouden
de aanwijzingen van medewerkers van de
ontvangstinrichting strikt op te volgen, op straffe van
onmiddellijke verwijdering van de
ontvangstinrichting. Zij mogen geen daden stellen die
hinder veroorzaken of de werkprocessen van de
ontvangstinrichting belemmeren.
6. Voor het betreden van en het rijden op de
ontvangstinrichting aanvaardt de ontvangstinrichting
geen enkele aansprakelijkheid.
7. Op de ontvangstinrichting zijn de bepalingen van de
wegenverkeerswet van toepassing. De aangegeven
rijsnelheid mag niet worden overschreden.
8. Op de ontvangstinrichting is het slechts een
persoon per transportmiddel toegestaan
noodzakelijkerwijze het transportmiddel tijdelijk te
verlaten, zulks uitsluitend en indien deze persoon de
juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en
tevens de juiste veiligheidsmaatregelen toepast.
9. Het is uitdrukkelijk verboden zich onnodig buiten
het transportmiddel te begeven.
10. Roken, eten en drinken op de ontvangstinrichting
is verboden.
11. Ongevallen, (vermoede) calamiteiten en onveilige
situaties dient men direct te melden bij de directie.
12. Het is uitdrukkelijk verboden voorwerpen c.q.
materialen uit de (afval)stoffen te verzamelen en mee
te nemen.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge
wettelijke bepalingen zijn de ontdoener, leverancier
en de vervoerder, hoofdelijk aansprakelijk voor
aangebrachte schade door:
a) hen;
b) hun personeel;
c) door hen aangewezen personen;
d) het door hen gebruikte materiaal;
e) de door hen aangevoerde (afval)stoffen,
aan:
1) het personeel;
2) andere personen, die uit hoofde van hun functie
rechtmatig op de locatie aanwezig zijn;
3) hun eigendommen;
4) de eigendommen van de ontvangstinrichting;
5) aan in gebruik zijnde voorwerpen van derden.
Indien schade het gevolg is, hetzij van het storten van
afvalstoffen, hetzij het leveren van niet afvalstoffen,
hetzij van het storten van de in artikel 3 verboden
stoffen, is zonder dat hiervoor rechterlijke
tussenkomst noodzakelijk is, een direct opeisbare
boete verschuldigd van € 10.000,-- exclusief
omzetbelasting, welke nader met de definitief vast te
stellen schade zal worden verrekend.
2. De ontdoener, leverancier en de vervoerder, zijn
hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van het
verwijderen en/of het teniet doen van door hen
aangeboden (afval)stoffen, die naar het oordeel van
de directie van de ontvangstinrichting, dan wel lokale,
provinciale en/of landelijke overheid, milieuaantasting tot gevolg zouden kunnen hebben, wanneer
deze niet verwijderd en/of tenietgedaan zouden zijn.
3. De ontdoener, leverancier en de vervoerder,
vrijwaren de ontvangstinrichting tegen alle schade/aanspraken door henzelf of door derden, ongeacht de
oorzaak van de schade.
4. De aansprakelijkheid ten aanzien van de
aangevoerde (afval)stoffen gaat over op de
ontvangstinrichting op het moment dat volledig
voldaan is aan dit reglement. Is hieraan niet voldaan,
dan blijft de aansprakelijkheid bij de ontdoener,
leverancier c.q. de vervoerder.
Artikel 7: Ontzegging van de toegang
1. De directie van de ontvangstinrichting is bevoegd
de ontdoener, leverancier of de vervoerder, die naar
het oordeel van de directie van de ontvangstinrichting
in strijd handelt met de in dit reglement gestelde
regels, de toegang tot de ontvangstinrichting voor
onbepaalde tijd te ontzeggen.
Artikel 8: Tarieven
1. Voor het verwerken van de (afval)stoffen is de
ontdoener, leverancier c.q. vervoerder een
vergoeding verschuldigd, welke door de directie van
de ontvangstinrichting wordt vastgesteld.
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Acceptatiereglement Van Berkel
Artikel 9: Controle
1. De ontvangstinrichting bepaalt, op voor de
aanbieder bindende wijze, het gewicht van de
aangeboden( afval)stoffen met behulp van de bij de
ingang aanwezige geijkte weegbrug.
2. De ontvangstinrichting voert een eerste controle uit
aan de hand van de begeleidingsbrief, vrachtbrief, het
omschrijvingsformulier dan wel vooraanmelding, in
samenhang met de aangeboden (afval)stoffen.
3. De ontvangstinrichting zal/kan (steekproefsgewijs)
monsters nemen van aangeleverde stoffen of stoffen
ter inspectie uit storten op een hiervoor speciaal
ingerichte plaats. De ontdoener, leverancier c.q.
vervoerder verplicht zich hieraan mee te werken. De
ontvangstinrichting aanvaardt voor het eventuele
oponthoud geen aansprakelijkheid.
4. Indien uit de in het vorige lid bedoelde analyse,
dan wel uit de inspectie, zoals bedoeld in vorig lid,
dan wel uit anderszins uitgevoerde nadere controle,
mocht blijken dat een partij geheel of gedeeltelijk
niet overeenkomt met de begeleidende documentatie
en/of vooraf aangeleverde gegevens, dan wel indien
mocht blijken dat anderszins niet is voldaan aan de
door de ontvangstinrichting gestelde voorwaarden, is
de ontvangstinrichting gerechtigd deze stoffen te
weigeren en de kosten van onterecht aangevoerde
stoffen in rekening te brengen.
Artikel 10: Kostenberekening
1. De verschuldigde kosten worden per factuur aan de
ontdoener, leverancier c.q. de vervoerder, in
rekening gebracht. Betaling dient te geschieden
binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Zij die, ook na eerste aanmaning, niet aan lopende
verplichtingen voldoen, kan de toegang tot de
ontvangstinrichting worden ontzegd. Toelating vindt
eerst plaats nadat volledig aan de verplichtingen is
voldaan.
3. In uitzondering op het in lid 1 gestelde, kunnen
(afval)stoffen tegen contante betaling van de
verschuldigde kosten bij de acceptant worden
voldaan.
Artikel 11: Slotbepalingen
1. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
beslist de directie van de ontvangstinrichting.
2. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016.
3. Dit reglement dient te worden aangehaald als
“Acceptatiereglement Van Berkel”.
4. Door het aanbieden van (afval)stoffen aan de
ontvangstinrichtingen accepteert ontdoener,
leverancier respectievelijk vervoerder het actuele
acceptatiereglement Van Berkel.
5. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de
ontvangstinrichting maken tevens deel uit de
bepalingen betreffende:
- algemene in- en verkoopvoorwaarden van Berkel;
- specifieke voorwaarden behorende bij met name
gecertificeerde producten/diensten.
6. Daar waar in de algemene in- en verkoop- of
specifieke voorwaarden strijdigheden staan vemeld
ten aanzien van dit acceptatieregelement is het
gestelde in dit acceptatiereglement van toepassing.

Bijlage I:
Specifieke acceptatiecriteria voor de verschillende
verwerkingsmethoden
A. Groenrecycling*
Bij de groenrecycling mogen uitsluitend de volgende
afvalstoffen worden aangeboden:
a. snoeihout;
b. stobben;
c. maaisel;
d. blad;
e. graszoden;
f. veegvuil;
g. plantaardig afval uit land- en tuinbouw;
h. organisch belast proceswater;
i. slib van afvalwaterbehandeling;
j. plantaardig invasieve exoten, mits vooraf
aangemeld.

De navolgende kwaliteit wordt niet geaccepteerd:
C-kwaliteit hout:
C-hout is een laagwaardige houtfractie welke bestaat
uit verduurzaamd (geïmpregneerd, gecarboleumd,
gecreosoteerd, gewolmaniseerd) hout, hout met
teerresten, bielzen, geplastificeerd hout, vermolmd
en aangerot hout, geblakerd en verbrand hout, hout
na compostering, houtwolcementplaten, meerpalen
en draglineschotten, hout dat langere tijd in het
water en/of de grond heeft gestaan en hout dat
behandeld is met pesticiden of een andere chemische
bewerking heeft ondergaan.

Puin mag maximaal (massa/volume) verontreinigd zijn
met 5% zand en maximaal 1% niet steenachtig
materiaal (gasbeton en durox worden beschouwd als
zand).
Puin afkomstig van sorteerinstallaties en milieustraten
mag maximaal 5% mv materiaal bevatten kleiner dan
11,2 mm.
Puin mag absoluut geen van de ondergenoemde
stoffen bevatten:
a. asbest, -houdende of -gelijkende materialen;
b. gips;
c. dak-bedekkingsmaterialen, -grind, -mastiek;
d. schoorsteenpuin/verontreinigingen met roet;
e. huishoudelijk afval of gelijkend;
f. gevaarlijk afval, klein chemisch afval KCA;
g. teerhoudend asfalt.
De chemische samenstelling van de aangeboden
stoffen dient zodanig te zijn dat de kwaliteit van het
uit deze afvalstoffen geproduceerd granulaat voldoet
aan het Besluit bodemkwaliteit, CE, voormalige BSB
en BRL 2506, dit ter beoordeling van de directie.
Teervrij asfalt wordt enkel geaccepteerd indien voor
aanvoer uit vooronderzoek blijkt dat de aan te
leveren partij niet teerhoudend is (concentratie PAK
(10 VROM) ≤ 75 mg/kg d.s.).
Indien op de begeleidingsbrief een Euralcode of
gebruikelijke benaming is vermeld die duidt op teerhoudend materiaal, dient de ontvangstinrichting dit
als teerhoudend te behandelen.
Aangevoerde vrachten bouw- en sloopafval mogen niet
worden geaccepteerd van verdachte locaties tenzij:
- door de aanbieder is aangetoond dat er geen relatie
is tussen de aangeboden afvalstof en de
verontreiniging, of;
- door de aanbieder is aangetoond dat de objecten of
locaties selectief zijn gesloopt en dat de
verontreinigde onderdelen niet zijn samengevoegd
bij de aangeleverde afvalstof, of;
- uit analytisch onderzoek blijkt dat de aangeboden
vracht niet verontreinigd is.

X
Op aanvraag

Verdachte objecten of locaties kunnen bijvoorbeeld
zijn industriële bouwwerken, procesinstallaties,
schoorsteenkanalen en terreinen of terreindelen
waarvan de bodem is verontreinigd.

B-kwaliteit hout:
B-hout is een houtfractie die bestaat uit gelakt,
geverfd of gelijmd hout, waaronder spaan- en
vezelplaat, hard- en zachtboard hout,
niet zijnde: vers hout, A- of C-hout.

B. Puinrecycling*
Bij de puinrecycling mogen uitsluitend de volgende
(afval)stoffen worden aangeboden:
a. betonpuin;
b. baksteen- en metselwerkpuin;
c. asfaltpuin.

Van Berkel Biomassa
& Bodemproducten
B.V., Zeedijk 59,
Etten Leur.
X
Vooraf aanmelden
-
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C. Houtrecycling*
Bij de houtrecycling mogen de hierna volgende
soorten afvalhout worden aangeboden:
A-kwaliteit hout:
A-hout is een hoogwaardige houtfractie die bestaat
uit hout, massief en onbehandeld, zoals pallets,
balken, planken en ongeverfd bouw- en sloophout,
niet zijnde: vers hout, B- of C-hout.

Voornoemde stoffen mogen niet vervuild zijn met
stoffen die:
- niet van oorsprong organisch plantaardig zijn;
- organisch plantaardige reststoffen zijn, afkomstig
uit huisvuil;
- aangemerkt zijn als gevaarlijke (afval)stoffen;
- van plantaardige oorsprong zijn, echter een
bewerking hebben ondergaan zoals geverfd of
geïmpregneerd, organische reststoffen
verontreinigd met bestrijdingsmiddelen, etc.

Overzicht op welke ontvangstinrichting stoffen mogen worden aangeboden (X)
Van Berkel Biomassa
Van Berkel Biomassa
Ontvangstinrichting
& Bodemproducten
& Bodemproducten
/
B.V., Mariniersstraat
B.V., Scherpenering
Aan te leveren stoffen
4, Uden
23, Veldhoven
Groen(afval)
X
X
Invasieve exoten
Vooraf aanmelden
Vooraf aanmelden
Plantaardig land en tuinbouw afval
X
Biomassa
X
X
Slib afvalwaterbehandeling
X
Minerale slib
X
X
Betonpuin, Baksteen – metsel
werkpuin, spoorballast
Asfaltpuin (teervrij/teerhoudend)
A-B hout
X
X
Grond / baggerspecie
X
X
Zand / grind /granulaten
X
X
Veegvuil
X
X
Overige (afval) stoffen
Op aanvraag
Op aanvraag

:
:
:
:
:

Het afvalhout dat wordt aangeboden mag niet
verontreinigd zijn met andere (afval)stoffen zoals:
glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel,
vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking,
gipshoudend materiaal, tempex, grond,
asbesthoudend of -verdacht materiaal, gevaarlijke
stoffen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.
Indien het aangeboden afvalhout bestanddelen bevat
van een lagere kwaliteit wordt de gehele lading
geclassificeerd als de betreffende lagere kwaliteit.
D. Grondbank*
Bij de grondbank mogen uitsluitend de volgende afval/ bouwstoffen worden aangeleverd:
- grond;
- zand;
- baggerspecie;
- minerale slib;
- overige minerale afvalstoffen.
Uitsluitend grond met de bodem functie classificaties:
- achtergrondwaarde,
- wonen,
- industrie,
wordt geaccepteerd.
Baggerspecie wordt uitsluitend geaccepteerd met de
bodem functie classificatie:
- achtergrondwaarde.
Bij het aanleveren van grond/baggerspecie dient
ontdoener vooraf een vooraanmelding te doen waarbij
de navolgende informatie dient te worden verstrekt:
- herkomstlocatie (bodemkwaliteitskaart van de
Gemeente;
- eventuele keuringsrapporten van de aan te leveren
partij zoals: AP04 keuring, rapport grond- bodemonderzoek, analyse rapport indicatieve keuring;
- hoeveelheid (M³ en ton).
* specifieke productbladen kunnen van toepassing
zijn

Van Berkel Bouwstoffen & Transport
B.V., Park Forum
1344, Eindhoven
X
X
X
X
X
Op aanvraag

Van Berkel Landschap & Infra B.V.,
Hoeves 10, Schijndel
X
X
X
X
Op aanvraag

Inland Terminal Veghel
B.V., Marconiweg 3-5,
Veghel. (overslag)
Uitsluitend op aanvraag
Uitsluitend op aanvraag
Uitsluitend op aanvraag
Uitsluitend op aanvraag
Uitsluitend op aanvraag
Uitsluitend op aanvraag
Uitsluitend
Uitsluitend
Uitsluitend
Uitsluitend
Uitsluitend
Uitsluitend
Uitsluitend

op
op
op
op
op
op
op

aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag

