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1. Identificatie
Woestijne42, afdeling van de groep Aannemingen De Witte
ADRES : Woestijne 42, 9880 Aalter
TEL : 09/398.12.13
FAX : 050/71.91.61
WEBSITE : www.woestijne42.be
CONTACTGEGEVENS
Algemeen & planning:

marijn@woestijne42.be

0486 54 28 97

Algemene prijsvragen:

verkoop@woestijne42.be

0491 71 92 05

Grondacceptatie:

peter@woestijne42.be

0486 54 28 98

bio@woestijne42.be

0486 54 28 95

Prijsvragen:

Houtverwerking en biomassa:

2. Toegankelijkheid
De site Woestijne42 is geopend op werkdagen van 7u00 tot 17u00, behalve de dagen of
periodes dat de bouwnijverheid verlof heeft. In overleg met de siteverantwoordelijke of zijn
hiërarchische leiding kan hiervan afgeweken worden.
De recyclagesite voor puingranulaten en hout, en de T.O.P. is alleen toegankelijk voor het
personeel van Woestijne42, personeel van het moederbedrijf De Witte, de bevoegde
ambtenaren van gemeente, Ovam en Gewest, de controle-instellingen en de personen die te
storten materialen en/of gebroken materialen aan en/of wegvoeren, na verkregen
toestemming.
De vervoerder meldt zich na wederzijds schriftelijk overeengekomen voorwaarden bij de
receptie en overhandigt daar de volgende gegevens :
- naam en volledig adres (+ straatnaam)
- nummerplaat vrachtwagen
- herkomst van het materiaal
- aard der materialen
- transportdocument door Woestijne42 uitgereikt, in geval van aanlevering van grond
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Bij een eerste samenwerking wordt steeds de identiteitskaart van de chauffeur gevraagd en
gekopieerd. Nadien wordt deze ondertekend door de chauffeur.
Weegprocedure
Bij aanbieden op de weegbrug van de materialen maakt de weegbrugverantwoordelijke een
weegbon op die de volgende gegevens bevat:
 naam en adres van de vergunningshouder;
 bonnummer;
 naam en adres van de klant en vervoerder;
 nummerplaat van het voertuig;
 herkomst en aard van het materiaal;
 tarra, bruto en nettoweging;
 datum en uur van weging;
EAC-code indien van toepassing;
 handtekeningen naam van de chauffeur/vervoerder en de verantwoordelijke van de
vergunningshouder.
Alle weegbons dienen afgetekend te worden voor ontvangst door de vervoerder. Indien aan
deze voorwaarde niet voldaan dan geldt de integrale inhoud van het acceptatiereglement
alsnog.
Noch Woestijne42, noch alle vennootschappen van De Witte b.v.b.a. kunnen verantwoordelijk
gesteld worden voor overtredingen van de wegcode door de vervoerder.

3. Betreft onzuiverheden

De aangevoerde materialen mogen geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten. De
vracht zal onderworpen worden aan een visuele controle en een controle op geur. Bij de
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minste twijfel zal de vervoerder met alle mogelijke middelen dienen aan te tonen dat het
aangevoerde materiaal vrij is van schadelijke stoffen, zoniet zal de vracht geweigerd worden.
Van elke vracht asfaltpuin wordt een staal genomen, dat gecontroleerd wordt op
aanwezigheid van teer. Indien er teer aanwezig is in het asfaltpuin, wordt de vracht apart
geclassificeerd en gestockeerd.
Volgende vrachten worden niet aanvaard voor het recyclagecentrum:
 Puin van fysico-chemische reiniging
 Puin van brand
 Puin van gedwongen/verplichte afvoer van afvalstoffen of bodemsaneringswerken
 Asbesthoudende of asbest verdachte materialen ( vb golfplaten, asbestcementbuizen
en platen en alle andere puin waar asbestcementvezels aan of in verwerkt zijn );
 Isolatiemateriaal;
 Roofing
 Puin dat gevaarlijke en/of toxische stoffen bevat
 Verontreinigde bodem die moet gereinigd worden
 Cellenbeton
 Gyprocplaten
 Sandwichpanelen of elementen met ingebetonneerde verloren bekisting
Volgende zaken zijn te vermijden:
 gips;
 plaasterwerk;
 PVC;
 plastiek;
 papier;
 karton;
 glas;
 hout in puingranulaten
Wordt automatisch als verdacht beschouwd : puin afkomstig van :
- benzinestations
- fabrieken of gebouwen verontreinigd of besmet met chemische stoffen
t.g.v. de procesvoering of calamiteiten
- ovens en afvoerkanalen van gassen of vloeistoffen
Vrachten vermengd met hout, plastiek, papier, glas enz. kunnen eventueel geaccepteerd
worden voor zover de installatie de verwijdering ervan toelaat. Aanwezigheid van glas is
beperkt tot 2%.
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Alle gerelateerde kosten verbonden aan het verwijderen en afvoeren van deze
verontreinigingen worden doorgerekend aan de klant.
Bij een overschrijding van dit gehalte of een mengeling van bovenstaande categorieën in
eenzelfde lading kan de vracht eventueel geaccepteerd worden volgens een aangepast tarief.
Indien na aanvaarding van het puin toch hechtgebonden asbestverdacht materiaal in het
aangevoerde puin aanwezig blijkt te zijn dan zal deze terug opgeladen worden en door de
vervoerder verwijderd worden. Alle gerelateerde kosten voor deze verwijdering zijn integraal
voor rekening van de klant.

4. Aanvaardingscriteria uitgegraven bodem
Woestijne42 mag volgende categorieën van uitgegraven bodem aanvaarden:
- Uitgegraven bodem, vrij bruikbaar als bodem
binnen bestemmingstype I t.e.m. V overeenkomstig bijlage 4, art 2 t.e.m.7 van het Vlarebo
(uitgegraven bodem die voldoet aan de waarden, opgenomen in bijlage 5 van het Vlarebo);
- Uitgegraven bodem, bruikbaar als bodem
binnen bestemmingstype I t.e.m. V overeenkomstig bijlage 4, art 2 t.e.m.7 van het Vlarebo
mits studie van het ontvangend terrein
(uitgegraven bodem die voldoet aan de waarden, opgenomen in bijlage 4 van het Vlarebo);
- Uitgegraven bodem met ongekende kwaliteit
- Uitgegraven bodem die bruikbaar is voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast
product (voldoet aan de normen voor maximale totaalconcentraties en uitloging
overeenkomstig bijlage 6,7 van het Vlarebo.)

Aan de hand van de voorinformatie, de informatie uit het eventuele technische verslag, de
grondtransportmelding en het aanmeldingsdocument voor bodem, wordt er een
Aanmeldingsdocument van Woestijne42 opgemaakt (op basis van het informatiedocument)
en aan de klant bezorgt. Hiermee kan de klant de bodem naar het centrum aanvoeren en dient
hij zich bij aankomst te melden op de weegbrug.
Opgelet: zonder aanmeldingsdocument voor aanvoer van grond behouden wij te allen tijde
het recht om een vracht te weigeren of terug te laten nemen door de aanvoerder indien blijkt
dat de gemelde kwaliteit bij aankomst niet deze blijkt te zijn zoals gemeld door de aanvoerder.
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5. Aanvaardingscriteria voor groenafval
Om uw groenafval optimaal te kunnen verwerken, is het noodzakelijk om de juiste
bestanddelen in de toegewezen silo te storten:
• Stammen
• paletten, hout zonder verf
• gemengd hout platen
• Snoeiafval
• Struiken al dan niet met wortels, maximaal ontdaan van grond
• Boomstronken
Wij aanvaarden geen:
• Grond tenzij binnen het kader van de TOP
• Compost en keukenafval van groenten en fruit
• Tuinafval zoals onkruid
• Vervuiling door steen, papier, plastic, glas en overig afval

6. Algemene Aanvaardingscriteria WOESTIJNE42
Er geldt een algemene regel: In geval van twijfel of niet conform aan bovenstaande
voorwaarden kan de terreinverantwoordelijke of diens plaatsvervanger de aangevoerde
materialen weigeren en/of een analyserapport van een erkend labo eisen dat de
desbetreffende levering dekt.
Indien het acceptatiereglement of de offerte niet voor akkoord getekend werd en de partij
alsnog aangeboden werd op Woestijne42, dan verklaart de klant/aanvoerder zich automatisch
akkoord met dit acceptatiereglement en de algemeen geldende tarievenlijst (beschikbaar op
aanvraag).

