Ophaalopdracht
voor lege verpakkingen en IBC's die geschikt zijn voor hergebruik

Klant infomatie
Klant
Referentie
Nummer

Firma
Postadres

BTW nummer
Ophaaltijden
Afhaaladres
Contact informatie

Contactpersoon
Telefoon

Janus Vaten B.V.

NCG Benelux B.V.

4906 CG Oosterhout
T: +31 (0) 162 45409 15
F: +31 (0) 162 42 30 64
Email: inkoop@janusvaten.nl

Industrieweg 25
4906 CD Oosterhout
T: +31 (0) 162 43 15 33
F: +31 (0) 162 45 34 76
Email: pickup@ncg-europe.com

Email

Aantal verpakkingen en classificatie volgens de ADR regelgeving
IBC
Plastic

Plastic
Vaten

Stalen
Vaten

Overige
verpakkingen

aantal

aantal

aantal

aantal

Opmerkingen

Lege verpakking / lege IBC
niet ingedeelde producten
Lege verpakking / lege IBC 3
Brandbare vloeistoffen
Lege verpakking / lege IBC 4.1
Brandbare vaste stoffen
Lege verpakking / lege 5.1
Oxiderende stoffen
Lege verpakking / lege IBC 5.2
Organische peroxiden
Lege verpakking / lege IBC 6.1
Giftige stoffen
Lege verpakking / lege 8
Bijtende stoffen
Lege verpakking / lege 9
Diverse gevaarlijke stoffen

De klant verklaart dat de aangeleverde informatie correct is en de vepakkingen voldoen aan de volgende
algemene acceptatievoorwaarden voor gebruikte industriële verpakkingen van de DARIP:
1) Enkel lege verpakkingen worden geaccepteerd. Een verpakking is leeg
wanneer deze op de daartoe geëigende wijze zorgvuldig is leeg
gemaakt, waarbij gebruik is gemaakt van de best beschikbare technieken zoals gieten, pompen, uitzuigen, schrappen, schudden of een
combinatie van meerdere technieken. Afhankelijk van de aard van de
aanwezige restproducten is sprake van druip-, schud- dan wel
schrap- of schraapleeg.
2) De originele etiketten van de laatste inhoud die in de verpakking
heeft gezeten mogen niet verwijderd worden of onleesbaar worden
gemaakt.
3) De buitenzijde van de verpakking dient ontdaan te zijn van restproducten.
4) De verpakkingen moeten goed afgesloten zijn zodat zij tijdens transport
en opslag geen schade kunnen toebrengen. Er dienen voorts
geschikte maatregelen te worden genomen om mogelijke schade aan
mens en milieu te voorkomen en waar nodig op te heffen.
5) Indien de verpakkingen restproducten bevatten die bij de reiniging
problemen op kunnen leveren met betrekking tot hinder door geur en
aanwezigheid van gif of restproducten bevatten die in het algemeen
bezwaarlijk zijn voor het milieu, dan zullen de verpakkingen eventueel
voorgereinigd moeten worden aangeleverd. Deze verpakkingen moeten
worden voorzien van een sticker waar “voorgereinigd” op staat of een
ander teken waaruit blijkt dat voorreiniging daadwerkelijk heeft
plaatsgehad. Dat de verpakkingen zijn voorgereinigd moet ook vermeld
worden in de vrachtbrief.
6) Verpakkingen die radioactieve stoffen of explosieven hebben bevat

kunnen niet worden aangeboden en zullen niet worden aanvaard.
7) Indien de lege, ongereinigde, industriële verpakkingen op grond van vigerende
wet- en regelgeving beschouwd dienen te worden als afvalstoffen moeten de
op de afvalstoffen van toepassing zijnde Euralcodes worden aangegeven bij het
aanleveren van de verpakkingen.
8) Het vervoer van de verpakkingen wordt in overleg met de aanbieder en
conform de geldende wettelijke regelgeving uitgevoerd.
9) Janus Vaten / NCG Benelux inspecteert iedere verpakking tijdens of direct
na het lossen van het vervoermiddel teneinde te beoordelen of de verpakkingen
aan de onderhavige acceptatievoorwaarden voldoen. Het oordeel van
Janus Vaten / NCG Benelux is bindend.
10) Mochten ondanks de eisen genoemd onder 1) tot en met 9) de verpakkingen
toch niet voldoen aan de acceptatievoorwaarden dan zullen deze in overleg met
de aanbieder op zijn of haar kosten worden geretourneerd of extern verwerkt.
11) Deze acceptatievoorwaarden gelden voor alle verpakkingen, onafhankelijk
van welk materiaal deze zijn gemaakt.
12) Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op aanvraag.
13) Indien de verpakkingen niet voldoen aan de hiwerboven genoemde voorwaarden
behoudt Janus Vaten / NCG Benelux het recht de vracht te weigeren of extra
kosten in rekening te brengen.
Met bovenstaande voorwaarden ga ik akkoord:
Datum:
Handtekening:
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