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ACCEPTATIEVOORWAARDEN GECONTAMINEERD STAALSCHROOT 

Staal met een circulair verhaal – PMC is de 100% circulaire oplossing voor gecontamineerd staal! 
 

 
Algemeen 
PMC verwerkt staalschroot dat is verontreinigd met diverse gevaarlijke en niet-gevaarlijke 
(afval-)stoffen.  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.  
 Voorafgaand aan de levering dienen alle benodigde documenten zoals salesorder, 
afvalstroomnummer, begeleidingsbrief e.d. afgestemd en aanwezig te zijn. Dit kan 
schriftelijk worden afgestemd met de commerciële binnendienst, te bereiken onder: 
sales@purifiedmetal.com.  
 

 

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 besmet zijn met kwik en of kwiksulfide met een 
maximum van 50 mg per kg staal. Verschijningsvorm: o.a. leidingen en installatiedelen uit 
de olie en gasindustrie  

• RVS materialen/voorwerpen. Verschijningsvormen: ketels, flenzen, buizen  
• Vaten/blikken/verfblikken, mits deze open, leeg en gespoeld of schraapschoon worden 

aangeleverd.  
• Stalen kluizen kunnen slechts in voorafgaande afstemming met PMC worden ingenomen 

i.v.m. het niet kunnen verkleinen via de schrootschaar. (Zie ook "technische 
aanlevervoorwaarden”). De kluizen dienen open aangeleverd te worden.  

 
  

Niet toegestaan  

• Complete delen non-ferro metalen zoals koper, aluminium, lood en zink   
• Radioactief materiaal (conform het Besluit detectie radioactief besmet schroot).  

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

• Stalen ketels/constructies welke vuurvast beton bevatten 
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• Munitie en springstoffen  
• Bouw- en sloopafval en overig bedrijfsafval  
• Gevaarlijk afval (zoals spuitbussen, batterijen, accu’s, elektrische apparaten, koelkasten)   
• Staalafval met ingesloten ruimtes (bijvoorbeeld gesloten kluizen, tanks, vaten en 

drukhouders)  
 

 

Ongewenst 
 
De volgende stoffen/vervuilingen verstoren het verwerkingsproces en dienen daarom zoveel 
mogelijk te worden vermeden. Als ze overmatig aanwezig zijn, wordt een “vuiltoeslag” 
berekend. 
• RVS draaisels of andere kleine vormen    
• Materiaal met voedselresten  
• Vloeistoffen of vloeistofresten  
• Vuil, zand, aarde  
• Beton, puin, hout, glas, bitumen   
• Rubber en kunststof  
• Olie en vet  
Bovenstaande afvalstoffen nooit “los” toevoegen aan de lading 

 
 

Afwijkingen 
Als “niet toegestane” materialen worden geconstateerd in een aanlevering zal PMC deze niet 
accepteren. Als de betreffende materialen ná het lossen geconstateerd worden, zal PMC 
hiervan melding maken bij de betreffende aanbieder, deze zo mogelijk uitsorteren en in 
overleg laten afvoeren naar een vergunde ontvanger. De hieruit voortvloeiende kosten 
worden doorbelast aan de aanbieder van de levering. 

Bij verontreiniging met “ongewenste” materialen, welke niet vooraf is overeengekomen met 
PMC, zal een “vuiltoeslag” in rekening worden gebracht van €250 per ton betrokken op het 
totale gewicht van betreffende container/levering. Indien de werkelijk gemaakte kosten 
hoger zijn, behoudt PMC zich het recht voor die in rekening te brengen. 
 

 

Verpakking 
Alle afvalstoffen dienen conform de geldende wettelijke verpakkingsvoorschriften te worden 
aangeleverd.   

Asbesthoudende afvalstoffen dienen in gesloten verpakking van voldoende sterkte, 
bijvoorbeeld een container liner 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, 
zoals vermeld in het Asbestverwijderingsbesluit 2005; §3; Art. 7; lid c.  
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TECHNISCHE AANLEVER VOORWAARDEN  
 

 

Container leveringen   
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.  
In specifieke gevallen is het, na voorafgaand overleg, ook mogelijk aan te leveren middels 
een 20ft zeecontainer. 
 
 

Verwerking 
Het materiaal wordt in afzetcontainers via een materiaal sluis ingevoerd en naar de 
ontvangstruimte gebracht. Hierna wordt het middels een schrootschaar geschikt gemaakt 
voor verdere verwerking in de ovens.  
 
Aan te leveren materiaal moet voldoen aan de volgende zaken: 

 Maximale lengte: 6.500 mm, gelijk aan maximale (20/30/40m3) containerlengte. 
 Maximale breedte: 2.500 mm, gelijk aan de maximale containerbreedte. 
 Maximale dikte plaatmateriaal: 150 mm  
 Maximale dikte rondmateriaal: 235 mm  
 Maximaal gewicht van een enkel deel: < 20 t. 

 
Materiaal(vormen) welke niet aan bovenstaande criteria voldoen dienen om toch in de ovens 
ingevoerd te kunnen worden: 
1. “kort” te worden aangeleverd, met een: 

o maximale afmeting 500 * 500 * 500 mm 
o maximaal gewicht per deel < 400 kg 

of 
2. het is eventueel mogelijk om tegen meerprijs (op aanvraag) het materiaal bij PMC in de 

“black area” te laten verkleinen met snijbranders. 
 

 

 

 

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

 

 


