Afvalinzamelaars in het Vlaamstalig landsgedeelte die bitumineus dakafval aanvaarden en die met
Derbigum samenwerken zijn :
Voor Brabant : STAR in Vilvoorde , Imbrechts containers en Soret Containerdienst.
Voor regio Mechelen-Leuven : Celis André => AC Recycling Kampenhout
Vlaanderen-Antwerpen : Groep Vanheede
Limburg : GRCT in Herenthout 014/255.015; Maes Containerdienst

Acceptatievoorwaarden Imperbel NV (derbigum) mbt bitumen sloop-snij-en
productieafval
Inleiding
Imperbel-Derbigum heeft, met als doel het sluiten van de kringloop, een uniek procédé
ontwikkeld die het mogelijk maakt het bitumen uit sloop-snij-en productieafval van bitumen
dakmembranen terug te winnen en te hergebruiken in de productie van nieuwe bitumen
dakmembranen in haar productieeenheid te Perwez, Waals Brabant, en op deze manier het
gebruik van primaire grondstoffen terug te dringen.
Om, als producent van bitumen dakmembranen, steeds te blijven voldoen aan de nationaal en
internationaal opgelegde normeringen, zijn de acceptatievoorwaarden waaraan dit afval dient
te voldoen zeer strikt.
Op administratief vlak moet elke vracht die aangeleverd wordt voorzien zijn van de
voorgeschreven nationale of internationale begeleidende documenten. Er worden in geen
geval leveringen van particulieren aanvaard. Verder wensen wij ook mee te delen dat u zich
door het simpele feit van zich als afvalleverancier aan te bieden bij Imperbel NV(Derbigum)
voorbehoudloos en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de onderstaande
acceptatievoorwaarden.

1. Vergunningen
Imperbel SA(Derbigum) te Perwez is vergund bij het Waals Gewest onder nr 1777.5 1/PE
2012.02/JS/pr tot en met 18/04/2025 voor de opslag van 2000 ton en een
verwerkingscapaciteit van 6000 ton/yr voor sloop-snij-en productieafval van bitumen
dakbanen . Op de fabriekssite van Perwez mag enkel sloop-snij-en productieafval van bitumen
dakbanen worden aangeboden voor verwerking.
Elke openbare instantie, verwerker/ophaler en leverancier van afvalstoffen kan op elk
moment dmv een eenvoudige schriftelijke aanvraag een afschrift krijgen van deze
exploitatievergunning.

2. Algemene acceptatievoorwaarden

•

•
•
•

De aanlevering van de volgende afvalstoffen is uitdrukkelijk verboden :
Gevaarlijke afvalstoffen, oa ontplofbaar, oxiderend, ontvlambaar, irriterend, schadelijk, giftig,
kankerverwekkend, corrosief, infectueus, teratogeen, mutageen, ecotoxisch, radioactief of
asbesthoudende afvalstoffen.
Inerte, ferro en non-ferro of niet-recycleerbare afvalstoffen
Afval waarvoor Imperbel-Derbigum niet vergund is (zie pt 1)
Alle leveringen geschieden enkel op schriftelijke bevestigde afspraak, voor de NV
Imperbel(Derbigum) optredend, Sneiders Koen, koen.sneiders@derbigum.com , +32
(0)475/828.717Op het adres van de Maatschappelijke Zetel van Imperbel NV(Derbigum) ,
Bergensesteenweg 32, te 1651 Lot, is het niet mogelijk en aldus niet toegelaten om
bitumineus afval aan te leveren.
In de hierna volgende acceptatievoorwaarden wordt Imperbel NV(Derbigum) genoemd als
acceptant, de aanbieder als leverancier, de site of opdrachtgever als producent.
Opdrachtgever en producent kunnen 1 en dezelfde persoon zijn. Het aanleveren van goederen
ter verwerking houdt het expliciet akkoord in met deze acceptatievoorwaarden en met de
algemene voorwaarden van de NV Imperbel (Derbigum) .

Het bitumen afval kan onder verschillende benamingen worden gebruikt :
- Bitumineuse waterdichtingsmembranen
- Bitumineus of bitumen dakafval, sloopafval
- Dakleer
- Roofing
- Bitumen snijafval of cut-offs of bitumen plaatsingsafval
•

•

•
•
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•
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Met uitzondering van het aangeboden en ingezamelde bitumineus snijafval
(plaatsingsoverschotten) dat vrijkomt bij plaatsing van nieuwe bitumen waterdichtingslagen
(roofing) zal een acceptatietarief worden aangerekend per ton voor het aangeboden (conform
de acceptatievoorwaarden) bitumen dakafval te Perwez.
Het acceptatietarief varieert afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid, de kwaliteit en
samenstelling, en wordt voorafgaandelijk aan de levering schriftelijk overeengekomen met de
verantwoordelijke recycling, vertegenwoordigd door Dhr. Sneiders Koen.
Indien van toepassing zal de leverancier de voorafgaandelijk en schriftelijk overeengekomen
datums en tijdstippen van levering respecteren.
Bij gebrek aan voorafgaande schriftelijke bevestiging zal de leverancier zich houden aan de
normale openingsuren van de exploitant te Perwez : van maandag tot donderdag van 8u tot
11.30 , van 13u tem 15.30u , en vrijdag van 8u tot 11.30u.
De inrichting is gesloten op zaterdag, zon-en feestdagen.
De leverancier definieert duidelijk de herkomst van de betreffende afvalstroom op zijn
vervoers-en begeleidingsdocumenten, bij gebreke hieraan kan de acceptant de levering
weigeren.
De leverancier respecteert de hieronder beschreven procedures mbt de controle en registratie
van de acceptant, alsook deze die de acceptant redelijkerwijze gepast acht voor een
desbetreffende levering.

•
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•
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De transportdocumenten (CMR + identificatieformulier) dienen conform de wetgeving
ingevuld te zijn.
De leverancier neemt de productverantwoordelijkheid en garantie van samenstelling op voor
de door hem aangeleverde afvalstoffen.
De leveranier zorgt voor de nodige erkenningen van producent en transporteur en moet deze,
op eenvoudige schriftelijke aanvraag kunnen voorleggen.
Alle leveringen sloopafval worden bij aankomst in Perwez dmv PAK-spray onderworpen aan
een visuele controle mbt contaminanten en een PAK-test dmv PAK-Markerspray mbt detectie
van teerhoudende fracties, ofwel vóór het afladen , hetzij bij of tijdens het afladen.
Niet-conforme ladingen worden geweigerd.
Bij afvalstromen komende van saneringen van gebouwen dient steeds vooraf on-situ een
sondering te worden uitgevoerd, hetzij in het bijzijn van de acceptant of zijn afgevaardigde
hetzij door de acceptant of zijn vertegenwoordiger, doch steeds vergezeld door de eigenaar vh
te saneren gebouw of diens afgevaardigde, hetzij door de aannemer of diens afgevaardigde na
instemming van hetzij de eigenaar vh gebouw of diens afgevaardigde, hetzij vergezeld door de
aannemer of diens afgevaardigde, hetzij vergezeld door de onderaannemer of zijn
afgevaardigde. Deze instemming geschiedt mondeling of schriftelijk, beide zijn rechtsgeldig.
De sondering ondergaat tevens ter plaatse een PAK-test dmv een PAK-Markerspray alvorens
groen licht wordt gegeven door de acceptant of diens afgevaardigde voor aanlevering, bij
twijfel zal een labo-test uitsluitsel geven.
De uitsnijding bij sondering zal als monster worden meegenomen ter controle en archivering
(indien nodig onderworpen aan een Labotest in Perwez of door een extern Labo, Eurofins
Nazareth)
Indien er in het te saneren gebouw nog steeds een activiteit plaatsvindt die een correcte
waterafdichting noozakelijk maakt, zal de eigenaar of de aannemer of de onderaannemer of
de respectievelijke afgevaardigde erop toezien de nodige maatregelen treffen opdat de plaats
van sondering opnieuw op een professionele manier wordt afgedicht. De acceptant kan op
geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortkomt uit een
onzorgvuldige afdichting of het uitblijven van een adequate afdichting van de plaats van
sondering, noch aan het gebouw en/of haar structuur, noch aan de inhoud van het gebouw,
noch aan de activiteit die zich in het gebouw plaatsvindt, noch aan de personen en hun
eventuele persoonlijke bezittingen die zich in, of in de onmiddellijke nabijheid van het gebouw
bevinden.

3. Weigering/opschorting vd aanleveringen
Indien de acceptant redelijke vermoedens heeft dat de geleverde afvalstoffen behept zijn met
non- conformiteiten, zijn de volgende regels onvoorwaardelijk van toepassing :
•
•

De acceptant kan op elk ogenblik zelf stalen nemen van de hem aangeboden bitumen
afvalstoffen.
Bij uitzondering van het productie-en snijafval (deze beide stromen immers bestaande uit
nieuw, ongebruikt bitumen dakmembranen en vrij van contaminanten) zullen alle leveringen
van bitumen dakafval, bij het openen van de containers, laadbakken al of niet “walking-floor”
worden onderworpen aan een PAK-test dmv een PAK-Markerspray, waarbij een staal kan
worden genomen ter archivering.
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Gemengde leveringen sloopafval komende van verschillende locaties moeten worden geledigd
in een speciaal hiervoor voorziene quarantainesilo en deze zullen worden onderworpen aan
een intensieve PAK-test met een maximum duur van 15 min per container of walking-foor ed.
In geval een PAK-test positief blijkt wordt de volledige lading als gecontamineerd beschouwd
en bijgevolg geweigerd en is de leverancier gehouden de aangeboden afvalstoffen
onmiddellijk terug te nemen . In geval van grensoverschrijdend transport zullen de bevoegde
instanties door zowel de acceptant als de leverancier volgens de voorgeschreven procedures
worden verwittigd.
Onverminderd een negatieve PAK-test , dient de leverancier de aangeboden afvalstoffen
onmiddellijk terug te nemen bij vaststelling van contaminanten of non-conformiteiten of, mits
wederzijds schriftelijk akkoord, hetzij de non-conformiteiten of contaminanten of de volledige
afgekeurde lading bij de eerstvolgende levering terug mee te nemen.
In geval van weigering door de acceptant ten gevolge van, een naar oordeel van de acceptant
de visu vaststelbare tè hoge contaminatiegraad van de levering, neemt de leverancier het
product onverwijld terug.
De leverancier beschikt, vanaf de kennisgeving, over de afgesproken termijn om zelf de nietconforme afvalstoffen te (laten) verwijderen. Indien de aanbieder dit wenst of indien de
leverancier de niet-conforme afvalstoffen niet binnen de afgesproken termijn heeft
verwijderd, zal de acceptant instaan voor de verwijdering . De kosten inherent aan deze
verwijdering en behandeling zijn in dit geval voor de aanbieder/leverancier : de
administratieve & juridische kosten, de opslagkosten, laad-en transportkosten, de
verwerkingskosten.
Indien de aangeboden afvalstoffen een overschrijding bevat van de wettelijke normen wordt
de bevoegde autoriteit, in dit geval de Waalse Overheid onmiddellijk op de hoogte gebracht
(wettelijke verplichting van de verwerker)
De acceptant kan steeds bepalen dat een afvalstof slechts volgens een opgelegd tonnage of
aan een bepaalde frequentie mag worden aangeleverd, ongeacht de andersluidende
voorafgaande en geschreven afspraak dienaangaande.
Imperbel-Derbigum behoudt zich het recht voor om geheel of gedeeltelijk over te gaan tot het
stopzetten van de aanvoer indien de capaciteit van de inrichting onvoldoende is,
onbeschikbaar is of omwille van onvoorziene omstandigeheden, en dit ongeacht enige
andersluidende voorafgaande mondelinge en/of geschreven afspraak. Noch de producent,
noch de leverancier hebben hier enig verhaal .

4. Betalingsvoorwaarden
Factuur na levering tenzij anders vermeld in een offerte en/of overeenkomst . De algemene
verkoopsvoorwaarden van de NV Imperbel , de acceptant, zijn hier van toepassing. Wanneeer
men aan deze acceptatievoorwaarden of aan de algemene verkoopsvoorwaarden van de
acceptant, Imperbel NV niet voldoet , worden de eerstvolgende leveringen opgeschort en/of
geweigerd.

