
 

 

Acceptatievoorwaarden  
Overeenkomst voor klanten van Group Op de Beeck Materials & Treatment, i.e. leveranciers/producenten 

van organische reststromen voor vergisting en/of biothermische droging 

 

Group Op de Beeck Materials & Treatment NV, verder genaamd de verwerker, verklaart de aangeleverde 

stromen te verwerken in een erkende installatie met inachtname van alle nodige voorzorgsmaatregelen en 

conform alle wettelijke beschikkingen ter zake. De exploitatie is gevestigd in de Molenweg, havennummer 1936, 

9130 Kallo. 

 

Op de site te Kallo kan Group Op de Beeck Materials & Treatment NV geen rest- en of afvalstromen ontvangen 

die: 

 afkomstig zijn van verschillende producenten;  

 afkomstig zijn van een tussenopslagplaats; 

 gecontamineerd zijn met ongewenste stoffen of producten (van eventuele voorgaande ladingen); 

 resten van reinigingsmiddelen of ontsmettingsproducten bevatten; 

 petrogene toeslagstoffen bevatten;  

 dierlijke bijproducten bevatten van Categorie I; 

 dierlijk of humaan septisch materiaal bevatten, met uitzondering van Cat. II maag-darm inhoud. 

Rest- of afvalstromen die hieraan niet voldoen, worden beschouwd als niet-conform. 

De klant erkent door ondertekening van deze acceptatievoorwaarden en/of de offerte, dan wel door een 

schriftelijke orderbevestiging door Group Op de Beeck Materials & Treatment NV kennis te hebben genomen 

van deze acceptatievoorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden om verdere verwerking mogelijk te 

maken: 

 De klant definieert duidelijk de herkomst van de betreffende afvalstroom tot op oorspronkelijk 

productieniveau. Hierbij zijn vooral de euralcode, de naam en locatie van de producent en het 

productieproces essentieel. 

 De offerte van Group Op de Beeck Materials & Treatment NV wordt door de klant gecontroleerd op 

vermelde productnaam, euralcode en eventuele speciale opmerkingen (bv. dierlijke oorsprong). 

 De klant die een organische neven- of reststroom aanlevert, kan steeds aangeven welke de voorgaande 

ladingen waren van zijn vrachtwagen en indien gevraagd een officieel cleaningsattest voorleggen.  

 Group Op de Beeck Materials & Treatment NV treedt niet op als IHM voor producten die op de site geleverd 

en/of geladen worden, indien dit transport niet door Group Op de Beeck Materials & Treatment NV  

georganiseerd wordt. De klant zorgt steeds voor alle, correct ingevulde begeleidende documenten die 

wettelijk voorgeschreven zijn afhankelijk van de origine en de samenstelling van het product, indien hij zelf 

in staat voor het transport.   

 De klant respecteert de tijdstippen van aanlevering. De exploitatie is elke werkdag geopend van 6u tot 19u. 

Op feestdagen en tijdens weekends is de exploitatie gesloten. 

 De klant respecteert alle acceptatievoorwaarden van de exploitatie. Bij levering vindt een visuele controle 

plaats en alle noodzakelijke vrachtdocumenten (CMR en andere begeleidende documenten) bij het 

transport moeten aanwezig zijn. Voorts worden alle gegevens in een aanvoerregister bijgehouden ter 

inzage van de bevoegde instanties. 

 Alle aangeleverde afvalstoffen moeten aan volgende voorwaarden voldoen om conform te zijn: 

 Organisch biologisch afval zijn. 

 Voldoen aan Vlarema Bijlage 2.3.1.A. en Bijlage 2.3.1.B. Voorwaarden inzake samenstelling en 

gebruik als bodemverbeterend middel en meststof. 

 Toegevoegde waarden hebben voor vergisting en/of als bodemverbeterend middel/meststof. 



 

 

 

 Andere verontreinigingen die niet vermeld staan in Vlarema Bijlage 2.3.1.A zijn niet accepteerbaar. 

Tevens mogen overeenkomstig Artikel 2.2.1. van Vlarema de stromen geen andere schadelijke 

stoffen bevatten die een gevaar vormen voor de gezondheid van de mens en nadelige gevolgen voor 

het milieu kunnen inhouden.  

 Aangeleverde productstromen mogen geen stenen, plastic, hout, ijzer,… of andere vreemde 

materialen en verontreinigingen bevatten.  

 De aangeleverde afvalstromen mogen eveneens geen antibiotica of andere vergistingsremmers, i.e. 

bacteriedodende producten bevatten. 

 De stromen mogen een maximale concentratie S bevatten van 1000 mg/kg (ppm). 

 De klant zorgt voor de nodige Vlarema analyse van de afval- of reststroom, inclusief een verplichte N en 

P2O5 analyse. De stalen moeten genomen worden door een erkend staalnemer van een Vlaams, 

geaccrediteerd laboratorium. Group Op de Beeck Materials & Treatment NV houdt vast aan een 

geldigheidsduur van de verkregen Vlarema analyses van maximaal 1 jaar, met uitzondering van analyses 

van slibs en spoelwaters waarvoor de geldigheid beperkt is tot 6 maanden.  

 De erkend staalnemer neemt het sample van de stroom op de site van de producent van de stroom 

in kwestie.  

 Enkel staalnameverslagen (en bijhorende stromen) met daarop de duidelijke vermelding dat het 

sample genomen werd door een erkend staalnemer zullen geaccepteerd worden.  

 De Vlarema analyse wordt getoetst aan de verschillende normen door de klant én door de verwerker.  

 De klant legt de productverantwoordelijkheid en garantie van samenstelling voor de door hem geleverde 

stromen bij de producent van het geleverde product.  

 De klant zorgt ervoor dat het transport van de producten conform de wetgeving gebeurt. Indien een 

product geleverd wordt zonder de noodzakelijke begeleidende transportdocumenten, wordt het 

beschouwd als niet-conform (zie verder). 

 De klant zorgt voor de nodige erkenningen van de producent en ook van de transporteur indien hij het 

transport verzorgt. 

 De klant volgt strikt de leveringsprocedure bij het lossen en de reinigingsprocedure bij het verlaten van het 

terrein. De instructies worden aan de weegbrug meegegeven.  

 Indien in de afgehaalde of geleverde stroom bij levering, verwerking, tussentijdse analyse of analyse op 

eindproducten een non-conformiteit vastgesteld wordt, dan neemt de klant het product onverwijld terug 

en zal de klant volgens gemeen recht aansprakelijk zijn voor alle geleden gevolgschade in hoofde van Group 

Op de Beeck Materials & Treatment NV ingevolge de non-conformiteit. Bij niet terugnemen van het product 

zal het product in quarantaine genomen worden na inschrijving in het weigeringsregister. Er zal een staal 

genomen worden op kosten van de klant. Tijdens de quarantaineperiode betaalt de klant  €150/ton/dag. 

 Indien als gevolg van een non-conformiteit een niet toegelaten contaminatie en/of emissie van welke aard 

ook ontstaat tijdens het verwerkingsproces, in een eindproduct of finaal bij toepassing op de bodem, zal de 

klant volgens gemeen recht aansprakelijk zijn voor alle geleden gevolgschade in hoofde van Group Op de 

Beeck Materials & Treatment NV in gevolge de non-conformiteit.  

 Indien de geleverde stroom een overschrijding bevat van de wettelijke normen (Vlarema Bijlage 2.3.1.A 

en/of 2.3.1.B) wordt de OVAM onmiddellijk op de hoogte gebracht (i.e. wettelijke verplichting van de 

verwerker). 

 Niet-conforme vrachten worden gefactureerd aan een verwerkingstarief van €195/ton, exclusief de 

eventuele geleden gevolgschade in gevolge de non-conformiteit. Dit product volgt, indien nodig, tevens de 

quarantaine procedure en de kosten hiermee gepaard gaand. Indien de non-conformiteit pas duidelijk 

wordt tijdens of na het verwerkingsproces (bv. na analyses) maar terug getraceerd kan worden tot de niet-

conforme stroom, dan zal de klant volgens gemeen recht aansprakelijk zijn voor alle geleden gevolgschade 

in hoofde van Group Op de Beeck Materials & Treatment NV in gevolge de non-conformiteit. 

 



 

 

 

 De verwerker kan op elk ogenblik zelf stalen nemen van het product ter controle van de bijgeleverde 

analyses. Indien deze analyses non-conformiteiten aan het licht brengen, dan zal de klant volgens gemeen 

recht aansprakelijk zijn voor alle geleden gevolgschade in hoofde van Group Op de Beeck Materials & 

Treatment NV in gevolge de non-conformiteit. 

 Bij elke aanlevering wordt zonder uitzondering door de transporteur een monster genomen en afgeleverd 

aan het bevoegde personeel van Group Op de Beeck Materials & Treatment NV. 

 In geval van niet-nakoming van deze Acceptatievoorwaarden door de klant zal Group Op de Beeck Materials 

& Treatment NV alle geleden schade hieruit voortvloeiend kunnen verhalen op de desbetreffende klant 

volgens gemeen recht.  

 

 

De klant       

       Group Op de Beeck Materials & Treatment 

     Geert Van Dijck – Managing Director 

     Molenweg, havennummer 1936 

     9130 Kallo 

 

 

Handtekening      Handtekening 

   

  



 

 

Aanmeldingsprocedure 
Voor het aanleveren bij Group Op de Beeck Materials & Treatment NV  

 

 Alle aanmeldingen gebeuren schriftelijk via mail naar bestelling@groupopdebeeck.com.  

 

 

 Aanmeldingen worden ten laatste de dag voordien overgemaakt. Voor afhalingen waarvoor Group Op de 

Beeck Materials & Treatment NV het transport uitvoert, moeten de aanmeldingen vóór 11u30 de dag vóór 

de afhaling doorgegeven zijn. Voor aanleveringen door de klant moeten de aanmeldingen vóór 15u00 op 

de dag vóór de aanlevering doorgegeven zijn.  

 

 

 Leveringen die niet correct en/of tijdig aangemeld worden, kunnen niet aanvaard worden op de 

verwerkingssite. Onvolledige aanmeldingen worden niet geaccepteerd.  

 

 

 Alle aanmeldingen dienen te gebeuren op basis van correcte en volledige informatie. Volgende gegevens 

dienen bij aanlevering vermeld te worden: 

 Productomschrijving 

 Euralcode 

 Offertenummer en tarief 

 Producentnaam 

 Datum van aanlevering 

 (Geschatte) aantallen en hoeveelheden 

 Facturatiegegevens van de producent of erkende overbrenger  

 

 

 Op basis van de in de aanmelding gebruikte gegevens wordt de uiteindelijke facturatie opgesteld. Foutieve 

aanmeldingen kunnen leiden tot bijkomende kosten.  

 

 

 Indien gevraagd wordt documenten van bepaalde vrachten, aanleveringen of aanmeldingen op te zoeken, 

dan wordt hiervoor een administratieve kost aangerekend van €45/document. 

  



 

 

Aanmeldingsformulier 
Voor het aanleveren bij Group Op de Beeck Materials & Treatment NV  

 

Producentnaam + eventueel laadadres: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Productomschrijving (productnaam, prijs/ton): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Offertenummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

EURAL-code: ………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Referentie klant (indien van toepassing):.………………………………………………………………………………………………………….. 

Contactpersoon  klant: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum (en uur) van aanlevering (of gewenste afhaling): ……………………………………………………………………………………. 

Levert u zelf aan of moet Group Op de Beeck Materials & Treatment NV het transport doen: ………………………….. 

Transporttype: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Geschatte) aantallen en hoeveelheden: ….….……………………………………………………………………………………………………. 

Facturatie gegevens van de producent of erkende overbrenger, inclusief BTW nummer: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Onvolledige aanmeldingen worden niet geaccepteerd. Op basis van de in de aanmelding gebruikte gegevens 

wordt de uiteindelijke facturatie opgesteld. Foutieve aanmeldingen leiden mogelijks tot bijkomende kosten 

en/of weigering bij aanlevering. Alle aangeleverde stromen dienen te voldoen aan onze acceptatievoorwaarden, 

waarbij de klant steeds volledige (product)verantwoordelijkheid draagt.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Aanmeldingsprocedure spoelwaters 
Voor het aanleveren bij Group Op de Beeck Materials & Treatment NV 

 

 Alle aanmeldingen gebeuren schriftelijk via mail naar bestelling@groupopdebeeck.com.  

 

 Aanmeldingen voor spoelwaters moeten ten minste 48 uur op voorhand worden doorgegeven.  

 

 Leveringen die niet correct en/of tijdig aangemeld worden, kunnen niet aanvaard worden op de 

verwerkingssite. Onvolledige aanmeldingen worden niet geaccepteerd. 

 

 Spoelwaters kunnen enkel aangeleverd worden, indien aan onderstaande voorwaarden voldaan is: 

 Voorleggen van een analyse conform Vlarema-bijlage 2.3.1.A. inclusief een verplichte N en P2O5 

analyse, zowel voor een eenmalige als een structurele stroom, en dat voor elke stroom én elke locatie 

van oorsprong afzonderlijk. 

 De analyse moet voorgelegd worden vóór aanlevering (tijdelijke quarantaine op onze site in 

afwachting van de analyseresultaten is geen optie). 

 Het staal voor de Vlarema-analyse moet genomen worden door een erkend staalnemer (mét 

staalnameformulier en vermelding extern staalnemer), bij de producent. 

 De geldigheid van de Vlarema analyse voor spoelwaters is beperkt tot 6 maanden na staalnamedatum; 

buiten de geldigheidsperiode kunnen geen vrachten aangeleverd worden, vooraleer eerst een nieuwe 

analyse wordt voorgelegd. 

 

 Alle aanmeldingen dienen te gebeuren op basis van correcte en volledige informatie. Volgende gegevens 

dienen bij aanlevering vermeld te worden: 

 Productomschrijving 

 Euralcode 

 Herkomst van product: rechtstreeks van producent of stockagebedrijf/ophaler + gegevens van 

producent en stockagebedrijf 

 Laadplaats (silonummer)  

 Opdrachtgever van de cleaning 

 Enkelvoudige stroom of samengestelde stroom (indien product het gevolg is van meerdere cleaning 

opdrachten, incl. lijst van producenten) 

 Gebruikte reinigingsmiddelen of andere producten 

 Vermelding van de 2 voorgaande ladingen van dezelfde cleaning wagen waarmee aanlevering zal 

gebeuren 

 Officieel reinigingsattest (met datum) van vrachtwagen vóór belading waarmee product aangeleverd 

wordt  

 Offertenummer en afgesproken tarief 

 Datum van aanlevering 

 (Geschatte) aantallen en hoeveelheden 

 Facturatiegegevens van de producent of erkende overbrenger 

 

 Op basis van de in de aanmelding gebruikte gegevens wordt de uiteindelijke facturatie opgesteld. Foutieve 

aanmeldingen kunnen leiden tot bijkomende kosten.  

 

 Indien gevraagd wordt documenten van bepaalde vrachten, aanleveringen of aanmeldingen op te zoeken, 

dan wordt hiervoor een administratieve kost aangerekend van €45/document. 

 



 

 

Aanmeldingsformulier spoelwaters 
Voor het aanleveren bij Group Op de Beeck Materials & Treatment NV 

 

Productomschrijving (productnaam, prijs/ton): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Herkomst van het product: rechtstreeks van producent of stockagebedrijf/ophaler + gegevens van producent 

en stockagebedrijf: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Laadplaats (silonummer): ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Enkelvoudige stroom of samengestelde stroom ((indien product het gevolg is van meerdere cleaning 

opdrachten, incl. lijst van producenten): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gebruikte reinigingsmiddelen of andere producten: …………………………………………………………………………………………. 

Twee voorgaande ladingen van dezelfde cleaning wagen waarmee aanlevering zal gebeuren: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Offertenummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Euralcode: ………………….…………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

Referentie klant (indien van toepassing): ………………………………………………………………………………………………………….. 

Contactpersoon  klant: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum (en uur) van aanlevering: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Transporttype: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Geschatte) aantallen en hoeveelheden: ….….……………………………………………………………………………………………………. 

Facturatie gegevens van de producent of erkende overbrenger, inclusief BTW nummer: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Onvolledige aanmeldingen worden niet geaccepteerd. Op basis van de in de aanmelding gebruikte gegevens 

wordt de uiteindelijke facturatie opgesteld. Foutieve aanmeldingen leiden mogelijks tot bijkomende kosten 

en/of weigering bij aanlevering. Alle aangeleverde stromen dienen te voldoen aan onze acceptatievoorwaarden, 

waarbij de klant steeds volledige (product)verantwoordelijkheid draagt.  

 


