
 
 
Acceptatie- en aanlevervoorwaarden gecontamineerd staalschroot 1 oktober 2021 v8.0 
De inname betreft uitsluitend staalschroot.  

Alle verontreinigingen in combinatie met staal, gevaarlijke en niet gevaarlijke, kunnen worden verwerkt 
in de installatie van PMC. De mogelijke verontreinigingen betreffen onder andere ook Zeer 
Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Een gedetailleerd overzicht is te vinden op de website 
www.purifiedmetal.com onder vervuild staalschroot.  

Voor meer informatie over de acceptatie- en aanlevervoorwaarden kunt u contact opnemen met PMC.  

Toegestaan  

• Stalen materialen/voorwerpen die asbest-, Chroom-6-, lood-, PCB-houdende materialen bevatten. 
Verschijningsvorm: o.a. stalen constructiebalken, buizen met bitumen of isolatie, flenzen met 
pakkingen, stalen onderdelen van verwarmingsketels en procesinstallaties, stalen kozijnen met 
kit exclusief glas, remblokken- en schijven, gevelbeplating.  

• Stalen materialen/voorwerpen die behandeld zijn met coatings waarin vlam vertragende 
materialen zijn verwerkt of Man-Made Mineral Fibers (MMMF) zijn toegepast. Verschijningsvorm: 
o.a. staalconstructies, delen van platforms of schepen. 

• Stalen materialen/voorwerpen die andere vervuilingen bevatten dan hierboven benoemd zoals 
kwik, dienen eerst in overleg met PMC aangeboden te worden. Voor deze objecten berekent 
PMC mogelijk een meerprijs.  

• Stalen materialen/voorwerpen die besmet zijn met kwik en of kwiksulfide met een max van 50 mg 
per kg staal. Verschijningsvorm: o.a. leidingen en installatiedelen uit de olie en gasindustrie 

• RVS materialen/voorwerpen. Verschijningsvormen: ketels, flenzen, buizen 

• Stalen kluizen kunnen enkel tegen meerkosten en in afstemming met PMC worden aangenomen 
i.v.m. het niet kunnen verkleinen via de schrootschaar. De kluizen dienen open aangeleverd te 
worden. Zie "Afmetingen en gewicht aan te leveren materialen".  

• Vaten/blikken/verfblikken, mits deze open, leeg en schoon zijn en indien nodig gespoeld of 
schraapschoon worden aangeleverd. 
 

Niet toegestaan 

• RVS draaisels of andere kleine vormen   

• Non-ferro metalen zoals koper en aluminium  

• NORM / LSA materiaal. Low Specific Activity (LSA) of Naturally Ocurring Radioactive Material 
(NORM) PMC zal geen enkele vorm van radioactief materiaal accepteren (conform het Besluit 
detectie radioactief besmet schroot). 

• Vloeistoffen of vloeistofresten 
• Gesloten kluizen  

• Chroom-6 en asbesthoudend materiaal dat niet is gehecht aan staal, inclusief gebruikte 
persoonlijke beschermingsmiddelen 

• Munitie en springstoffen 

• Materiaal met voedselresten 

• Bouw- en sloopafval en overig bedrijfsafval 

• Gevaarlijk afval (zoals spuitbussen, batterijen, elektrische apparaten, koelkasten)  

• Vuil, zand, aarde 

• Beton, puin, hout, glas  

• Rubber en kunststof 
• Olie en vet 

• Gesloten objecten zoals bijvoorbeeld zuurstofflessen, gasflessen/LPG-tanks/gastanks en andere 
drukflessen/druktanks/drukcilinders. Eventuele gevolgschade die ontstaat door de aanwezigheid 
van dergelijke objecten vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. De klant zal hiervoor 
aansprakelijk worden gesteld.  



 
Afvalstoffen niet gehecht aan stalen objecten mogen niet “los” aan de lading toegevoegd worden. 
Vrachten met dergelijke vervuilingen worden niet geaccepteerd. Niet geaccepteerde vrachten worden 
teruggestuurd en additionele kosten doorberekend.  

Leveringscondities  

Alle afvalstoffen dienen conform de geldende wettelijke voorschriften te worden aangeleverd.  

Asbesthoudend afval dient in gesloten verpakking van voldoende sterkte of in een big bag met 
binnenzak te worden aangeboden. De verpakking moet zijn voorzien van de aanduiding 
“asbesthoudend afval”. Scherpe delen dienen dusdanig worden afgeschermd dat deze de verpakking 
niet kunnen beschadigen. 

Vuilaanhang 

PMC accepteert GEEN vuilaanhang van stalen stukken. Vuilaanhang is alleen mogelijk na schriftelijke 
toestemming van PMC. 

Bij overschrijding van de maximaal toegestane vuilaanhang zal worden gerekend met een toeslag van 
minimaal € 250,00 per ton, afhankelijk van het soort vervuiling PLUS de kosten van het uitsorteren van 
het vuil in de materiaalontvangstruimte.  

Mocht een vracht met te hoge vuilaanhang onverhoopt toch in onze opslag terecht komen dan stelt 
PMC de klant hiervoor aansprakelijk.  

In het geval van extreme vervuiling, moedwillige nalatigheid of bij herhaalde overschrijdingen wordt 
een sanctiebeleid toegepast. Het sanctiebeleid betreft een additionele toeslag van minimaal € 400,00 
per geleverd tonnage bovenop het reeds vastgestelde tarief.  

Container belading  

Containers dienen maximaal beladen aangeleverd te worden van ten minste 8 ton. Als er vooraf geen 
melding gemaakt is van het aanleveren van minder dan 8 ton behoudt PMC zich het recht voor het 
verschil in tonnage te compenseren met € 35,00 per ton.    

Afmetingen en gewicht van aan te leveren materialen 
 

DIN 30722 (INP 180) 
profiel 

Koker profiel Driehoek profiel 

Het materiaal kan uitsluitend worden aangeleverd in standaard open afzetcontainers van het type DIN 
30722 (INP 180 of UNP 220) en Bennes-Marrel (UNP 200) van 20, 30 of 40 m3 waarvan het profiel van 
het onder frame in de gehele lengte niet krom is. Hiermee zijn ook de maximale afmetingen 
gedefinieerd van het aangeleverde materiaal. Bij overschrijding neem contact met ons op. Daarnaast 
mag het maximale gewicht van een enkel deel niet groter zijn dan 20 ton. 



 
Aan te leveren materiaal moet daarnaast voldoen aan de volgende zaken om door de schrootschaar in 
de fabriek geknipt te kunnen worden: 

• Maximale breedte: 2500 mm 

• Maximale dikte plaatmateriaal: 150 mm (bij een breedte van 1100 mm, treksterkte <360 N/mm2) 

• Maximale dikte rondmateriaal: 235 mm (bij treksterkte <360 N/mm2) 

Bij materiaal dat niet kan worden geknipt door de schrootschaar, dient u contact op te nemen met PMC. 
Eventueel is het mogelijk om tegen meerprijs (op aanvraag) materiaal bij PMC in de “black area” te 
verkleinen met snijbranders. 

Voorafgaand aan de levering dienen alle benodigde documenten zoals salesorder, 
afvalstroomnummer, begeleidingsbrief e.d. afgestemd en aanwezig te zijn. Het e.e.a. dient schriftelijk te 
worden afgestemd met de commerciële binnendienst sales@purifiedmetal.com. 

Er dient te allen tijde een opdrachtbevestiging te worden afgegeven, voor de overeengekomen 
tariefstelling, door de ontdoener aan ontvanger.  

 


