BIJZONDERE VOORWAARDEN BREEKWERF ATF
STORTVOORWAARDEN – ACCEPTATIEREGLEMENT
I.
Toegankelijkheid
De breekwerf is geopend:
 1 maart t/m 30 september
: Maandag t/m vrijdag 7.00 tot 15.45
 1 oktober t/m 28/29 februari : Maandag t/m vrijdag 7.30 tot 16.15
Leveringen buiten de werkuren zijn enkel mogelijk na afspraak.
De breekwerf is alleen toegankelijk voor het personeel van ATF nv, de bevoegde ambtenaren van de
gemeente, OVAM, het Gewest, controle- instellingen, en de personen die materialen aanvoeren en/of
afhalen na verkregen toestemming.
II.
Vergunning
De breekinstallaties zijn vergund voor het opslaan en recupereren van beton-, metselwerk- en asfaltpuin
afkomstig uit afbraak-, herstellings- en onderhoudswerken van wegen, constructies, kunstwerken en
gebouwen en productiecentra van inerte bouwmaterialen.
III. Aanvoerformaliteiten
De procedure voor het aanleveren van materiaal is als volgt:
De vervoerder meldt zich bij de receptie van de breekinstallatie en overhandigt de volgende gegevens:
- Naam en adres van de firma
- Nummerplaat vrachtwagen
- Herkomst materiaal
- Aard van het materiaal in de zin van dit acceptatiereglement
IV. Aanvaarde materialen
Enkel volgende materialen worden op de breekwerf toegelaten:
Materiaal
- Zuiver ongewapende beton
- Zuiver gewapende beton
- Zuiver baksteen/metselwerk
- Zuiver freesasfalt (Teervrij)
- Zuivere asfaltblokken (Teervrij)
- Een mengeling van ongewapende beton, gewapend beton en baksteenmetselwerk

Eural-code
EAC 170101
EAC 170101
EAC 170107
EAC 170302
EAC 170302
EAC 170107

Bovenstaande materialen mogen enkel vermengd zijn met max. 5% grond/zand, 2% hout, 2% plastiek, 2%
ferro en/of non-ferro. ATF kan zowel laag als hoog milieurisico puin aanvaarden. De hiertoe noodzakelijke
documenten van de sloopbeheersorganisatie dienen ons bezorgd te worden voor de aanvoer van het
materiaal.
V. Onzuiverheden
De aangevoerde materialen mogen geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten, volgens de
voorwaarde gesteld in de VLAREMA in bijlage 4.2.2. De vracht zal op kleur en geur worden gecontroleerd.

Tevens zal er een visuele controle plaatsvinden op de eventuele aanwezigheid van asbest. Bij ongebroken
asfalt zal er altijd een controle gedaan worden op het teergehalte doormiddel van een PAK-marker. Bij
twijfel zal de vervoerder dienen aan te tonen dat het puin vrij is van schadelijke stoffen. Indien hij hiertoe
niet in staat is, zal de vracht geweigerd worden.
Volgende materialen zijn verboden: eterniet, asbesthoudende
isolatiematerialen, roofing/bitumineuze dakbedekkings-materialen.

materialen,

gyprocplaten,

Volgende materialen zijn te mijden: elektriciteitsdraden, gips, plaasterwerk, gasbeton (bv. Ytong, Siporex),
PVC, papier, hout, karton, kalk.
Indien bij het afkippen van het puin blijkt dat er zich voor het milieu schadelijke materialen in de vracht
bevinden, heeft ATF het recht de verwijdering ervan door de leverancier of de vervoerder te eisen.
Als de leverancier en/of vervoerder weigert de niet-aanvaarde materialen te verwijderen, zullen deze op
hun kosten worden verwijderd.
VI.
Wegen van het materiaal
De transporteur moet zich aanmelden met een identificatieformulier voor niet-gevaarlijke afvalstoffen. Bij
grensoverschrijdend transport is het overbrengingsformulier vereist. Bij de receptie dient er een
aanvaardingsbon te worden ingevuld met de volgende gegevens:
- Volgnummer
- Gewicht
- Naam van de klant/opdrachtgever en adres
- Datum en tijdstip
- Naam van de geregistreerde vervoerder met
- Verklaring dat de materialen geen
adres en nummerplaat
gevaarlijke
toxische
afvalstoffen
bevatten,
dit
i.v.m.
de
aansprakelijkheid
- Aard van het product – Eural-code
- Handtekening
- Herkomst
VII.
Storttarieven
De storttarieven zijn te verkrijgen op de receptie van de breekwerf of op de kantoren van ATF.
VIII.
Controle
Het puin dient op de door ATF aangeduide plaats gekapt te worden. Indien dit niet gebeurt, wordt het
puin op de kosten van de leverancier verplaatst. De plaatsten zijn gemarkeerd met borden met opschrift.
Plattegrondjes zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de receptie. Indien uit nacontrole blijkt dat het afgekapt
puin niet conform is met de aanvoerbon, heeft de productieverantwoordelijke het recht om verwijdering
van het afgekapt puin door de aanvoerder en/of afvalproducent te eisen.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
I.
Algemeen
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen van granulaten. Deze algemene
verkoopsvoorwaarden prevaleren op de eventuele aankoopvoorwaarden van de koper. Door het plaatsen van een bestelling wordt
de koper geacht de toepassing van deze voorwaarden te hebben aanvaard. De klant erkent tevens kennis te hebben genomen van
het op de breekwerf van toepassing zijnde stortreglement en zal zich conform daaraan gedragen. Elke door de koper geplaatste
bestelling is voor de verkoper slechts bindend nadat hij deze bestelling schriftelijk heeft bevestigd.
II.
Verkoop van geproduceerde granulaten
De granulaten worden in volgende formaten aangeboden:
Gebroken asfaltpuin 0/40
- Gebroken mengpuin 0/40
Gebroken betonpuin 0/40
- Zeefzand 0/8
III.
Kwaliteitsgarantie
Onafgezien dat de geleverde producten de “kwaliteitsgarantie COPRO, BENOR en CE” dragen, gelden, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, onze monsters, beschrijvingen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende
beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de klant ingeroepen
worden om, hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking, of schadevergoeding te vorderen. De
kwaliteitslabels worden uitsluitend verleend zolang het eindproduct zich op de breekwerf bevindt.
IV.
Aansprakelijkheid
ATF is niet verantwoordelijk voor eventueel overgewicht van de vrachtwagens.
Op het moment dat de chauffeur het terrein van ATF nv verlaat, is ATF niet meer verantwoordelijk voor het geleverde materiaal.
De
vervoerder
is
tevens
verantwoordelijk
voor
het
afdekken
van
de
lading
bij
stofvorming.
De aansprakelijkheid van de verkoper blijft steeds beperkt tot het leveren van nieuwe goederen ter vervanging van hetgeen
ondeugdelijk is. De verkoper kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade, onder welke vorm ook, die hetzij
rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg kan zijn van het gebruik of de ondeugdelijkheid van het door ons geleverde.
V.
Klachtenprocedure
Gelet op de specifieke aard van onze producten dienen eventuele klachten betreffende onze leveringen en facturen binnen de 8
dagen na levering schriftelijk meegedeeld worden.
VI.
Leveringstermijnen
Leveringstermijnen worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, slechts gegeven ten titel van inlichting. De
verkoper kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit een levering die niet gebeurde binnen de ten titel
van inlichting gegeven leveringstermijnen.
VII.
Levering
Op het transport is het CMR-verdrag van toepassing.
Het transport van de goederen gebeurt steeds op risico van de koper. Geleverde goederen worden niet teruggenomen. De door
de koper aangekochte goederen moeten bij beschikbaarheid bij de verkoper door de koper onmiddellijk worden afgenomen, zo
niet heeft de verkoper het recht om: Ofwel de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te
beschouwen. De koper is in dit geval een forfaitaire schadevergoeding ten belopen van 25% van de waarde van de bestelling
verschuldigd.
Ofwel de uitvoering van de overeenkomst te eisen. De koper is in dit geval naast het factuurbedrag tevens opslagkosten
verschuldigd.
De verkoper heeft steeds het recht, alvorens tot levering over te gaan, om van de koper garanties, bv. Een bankgarantie te
vragen als zekerheid voor de betaling van de levering. De verkoper behoudt zich het recht voor alle leveringen te stoppen
zolang de gevraagde garantie niet wordt verstrekt. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege
en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, alsook bij om het even welke wijziging
van de juridische toestand van de koper.
VIII. Eigendomsoverdracht
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de prijs ervan niet volledig werd betaald. In geval van
wanbetaling of faillissement van de koper behouden wij ons het recht voor het geleverde terug te nemen. De hierdoor
veroorzaakte kosten van transport vallen ten laste van de koper. Bovendien is de koper voor de veroorzaakte
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administratiekosten en winstderving een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 25% van de waarde van
het factuurbedrag.
IX.
Facturatie
Voor facturen kleiner dan €25,- excl. BTW op maandbasis, wordt een forfait van €25,- administratiekosten aangerekend.
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle facturen contant betaalbaar op de zetel van de vennootschap. Elke vervallen
niet-betaalde factuur brengt van rechtswege zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 12% per jaar. Indien binnen de
acht dagen na de ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met de verwijlintresten niet is betaald, zal het factuurbedrag
verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de hoofdsom met een minimum van 250 euro. Indien een
vervallen factuur na ingebrekestelling niet betaald werd worden alle andere niet-vervallen facturen tevens onmiddellijk
eisbaar.
Indien de overeenkomst door de koper voor levering wordt geannuleerd heeft de verkoper het recht op een forfaitaire
schadevergoeding van 15% op de waarde van de overeenkomst.
X.
Bevoegde rechtbank – Toepasselijk recht
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken in wier rechtsgebied Antwerpen gelegen is bevoegd. Het staat ATF
evenwel vrij, ongeacht huidig beding, de betwistingen te brengen voor de natuurlijke rechter van de medecontractant.
De overeenkomsten welke ATF met haar contractspartijen aangaat, worden beheerst door het Belgisch recht, waarvan onder
geen enkel beding kan worden afgeweken. Eveneens wordt de toepassing van het Weens Koopverdrag uitgesloten.
XI.
Geldigheid van de voorwaarden
Indien één of meer bepalingen van de van toepassing zijnde voorwaarden, om welke redenen dan ook, onwettig, ongeldig,
nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk, zal deze onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of
onuitvoerbaarheid zich niet uitbreiden tot de overige voorwaarden. In voorkomend geval, zullen de partijen, naar best
vermogen en te goeder trouw onderhandelen om deze bepaling te vervangen door een wettige, geldige, niet-nietige en
uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige economische uitwerking.
Het feit dat ATF geen toepassing maakt van één van bovenstaande bedingen betekent in geen geval dat ATF daarvan of van de
andere bedingen afziet.

XII. Verwerking persoonsgegevens
ATF verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de opdrachtgever en die betrekking hebben
op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor
deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing
activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de
overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken)
en/of het gerechtvaardigd belang van ATF. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen
voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan ATF om zijn persoonsgegevens te
gebruiken.
De verwerkingsverantwoordelijke is ATF nv met maatschappelijke zetel te Het Voorhof 5, 2040 Antwerpen, België en met
ondernemingsnummer BE 0406.325.674.
De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover
dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De opdrachtgever draagt de
verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan ATF bezorgt en verbindt
er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen
van wie hij de persoonsgegevens aan ATF heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die
hij van ATF en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.
De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn
rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst ATF uitdrukkelijk naar de Data Protection
Notice, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website van ATF. De opdrachtgever
bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en de inhoud ervan te aanvaarden.

M. Frijters – Gevolmachtigde ATF nv

