Algemene Acceptatievoorwaarden voor ledige ongereinigde
industriële verpakkingen, IBC’s, vaten en cans
Inleiding:
De onderstaande algemene acceptatievoorwaarden volgen uit de Algemene Acceptatievoorwaarden
welke zijn opgesteld voor de Nederlandse Vereniging van Vatenhandelaren, (hierna NVVV genoemd)
om tot een verantwoorde verwerking te komen van geledigde industriële verpakkingen. HSR
Verpakkingen rekent tot deze verpakkingen: IBC’s (Intermediate Bulk Container), stalen vaten,
kunststof vaten, jerrycans, emmers, accubakken en rolcontainers.
De NVVV stelt zich tot doel om op een verantwoorde manier en conform de geldende wettelijke
regelgeving de gebruikte industriële verpakkingen te vervoeren, op te slaan en geschikt te maken
voor (nuttig) hergebruik. Hierbij is de bedrijfsvoering steeds gericht op zo betrouwbaar mogelijke
producten en diensten leveren op een maatschappelijk verantwoorde wijze, zodat negatieve
effecten met betrekking tot de productkwaliteit, het milieu en de arbeidsomstandigheden tot een
minimum beperkt blijven. Het doel van onderstaande acceptatievoorwaarden is tevens te bereiken
dat de productrestanten uit de verpakkingen zoveel als mogelijk daar blijven waar ze horen: namelijk
bij de gebruikers van deze producten.

Acceptatievoorwaarden:
a. Enkel lege verpakkingen worden geaccepteerd. Een verpakking is leeg wanneer deze op de
daartoe geëigende wijze zorgvuldig is leeggemaakt, waarbij gebruik is gemaakt van de best
beschikbare technieken zoals gieten, pompen, uitzuigen, schrappen, schudden of een
combinatie van meerdere van deze technieken. Afhankelijk van de aard van het
oorspronkelijk product is er sprake van druip-, schrud- dan wel schrap- of schraapleeg.
HSR Verpakkingen hanteert hierbij een restant van 1% restproduct van de inhoud van de
verpakking.
b. De originele etiketten van de laatste inhoud die in de verpakking heeft gezeten mogen niet
verwijderd worden of onleesbaar worden gemaakt.
c. De buitenzijde van de verpakking dient, afgezien van de originele etiketten, ontdaan te zijn
van restproducten.
d. De verpakkingen moeten goed afgesloten zijn zodat zij tijdens het transport en opslag geen
schade kunnen toebrengen. De IBC’s, bondelvaten en jerrycans moeten voorzien zijn van alle
stoppen/doppen. Dekselvaten moeten zijn voorzien van een deksel en een ring, emmers van
een deksel.

e. Er mogen geen andere producten in de verpakkingen worden gebracht dan het
oorspronkelijke product. De verpakkingen dienen te zijn ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt
te zijn volgens Verordering EC 1272/2008 en te voldoen aan de EU-GHS richtlijnen.
f.

Indien verpakkingen restanten bevatten die bij verdere verwerking problemen op kunnen
leveren met betrekking tot hinder door geur en/of aanwezigheid van giftige stoffen, welke in
het algemeen ook bezwaarlijk zijn voor het milieu, dan zullen de verpakkingen in overleg
eventueel voorgereinigd moeten worden aangeleverd. Indien de ontdoener daar geen
mogelijkheid toe heeft kunnen wij dit voor u aanbieden. Hiervoor verwijzen wij u door naar
onze acceptatievoorwaarden voor Neutralisatie. Mocht de ontdoener en/of afzender in
staat zijn de verpakkingen zelf te spoelen moeten deze worden aangeleverd onder de
voorwaarden van voorgespoelde/voorgereinigde verpakkingen.

g. Verpakkingen welke radioactieve stoffen of explosieven hebben bevat kunnen niet worden
aangeboden en zullen niet worden aanvaard.
h. Het vervoer van de verpakkingen wordt in overleg met de aanbieder en conform de
geldende regelgeving uitgevoerd zoals staat beschreven in het ADR.
Labelling: AFGEDANKTE VERPAKKINGEN, LEEG, ONGEREINIGD”.
i.

HSR Verpakkingen inspecteert de aangeleverde verpakkingen tijdens of na het lossen van het
vervoersmiddel teneinde te beoordelen of de verpakkingen aan de onderhavige
acceptatievoorwaarden voldoen. Het oordeel door HSR Verpakkingen hierin is bindend.
De lege verpakkingen blijven in eigendom van de ontdoener totdat de lege verpakkingen bij
HSR verder zijn verwerkt.

j.

Indien de lege, ongereinigde, industriële verpakkingen op grond van vigerende wet- en
regelgeving beschouwd dienen te worden als afvalstoffen moeten de op afvalstoffen van
toepassing zijn de Euralcodes worden aangegeven bij het aanleveren van de verpakkingen.

k. Mochten ondanks de eisen genoemd onder a tot en met j de verpakkingen toch niet voldoen
aan de acceptatievoorwaarden dan zullen deze in overleg met de
ontdoener/afzender/aanbieder op zijn of haar kosten worden geretourneerd of extern
verwerkt.
l.

Deze acceptatievoorwaarden gelden voor alle verpakkingen, onafhankelijk van welk
materiaal deze zijn gemaakt.

Acceptatievoorwaarden voor ledige ongereinigde industriële verpakkingen,
IBC’s en vaten bestemd voor NEUTRALISATIE en daarbij reeds voorgespoelde
verpakkingen
a. Indien de verpakkingen geledigd zijn van:
- Toxische (giftig)
- Sterk geurende
- (zwaar) belastend voor het milieu en /of de gezondheid
- Irriterende (Sterk)
- CMR
producten, kunnen deze alleen geaccepteerd worden wanneer deze reeds
gedecontamineerd zijn of separaat aangeboden worden voor decontaminatie.
b. Onder decontaminatie wordt verstaan: leeg en droog, gespoeld of chemisch gereinigd/
geneutraliseerd. Toxische producten zijn producten welke volgens de ADR wetgeving artikel
2.2.61.1 of door de Europese richtlijnen als CMR, giftig of zeer giftig geclassificeerd zijn of
stoffen met fysieke gevaren.
c. Indien de verpakkingen worden aangeboden voor decontaminatie moeten deze voldoen aan
de door ons gestelde voorwaarden: de lege verpakkingen dienen te worden aangeboden in
originele staat met de originele etiketten en voorzien te zijn van stoppen/doppen. Hierbij
dient vooraf de data safety sheet te worden overhandigd aan HSR Verpakkingen met alle
daarbij beschikbare informatie over de aard van het product.
d. HSR Verpakkingen maakt na beoordeling van het product de beslissing of zij in staat is tot
decontaminatie van de verpakking. Wanneer de verpakking reeds is aangeleverd en mocht
blijken dat wij niet in staat zijn tot decontaminatie van het product zal HSR Verpakkingen aan
de ontdoener / afzender voorstellen of zij de verpakkingen retour komen halen of wij ze
aanbieden aan een nader te bepalen afvalverwerker. Deze voortkomende kosten zullen
worden doorberekend aan de ontdoener/afzender.
e. Gevaarsetiketten/symbolen met eigenschappen voor eventuele decontaminatie:

f.

Mochten de verpakkingen reeds gedecontamineerd/gespoeld zijn dienen de verpakkingen te
worden voorzien van een merkteken (sticker of gelijkwaardig) met de tekst GESPOELD.
Hierbij moet bij de vracht ook een certificaat worden meegegeven waarin bevestigd wordt
dat de lege verpakkingen met een van origine gevaarlijke inhoud reeds
gespoeld/gedecontamineerd zijn.

