Voorwaarden voor de aanlevering van restanten EPS
1. De Hoop Pekso haalt uitsluitend ‘eigen’ afval retour, voortkomend uit zaagdelen van de
EPS-Standaardkist, Superkist, Vorstrandkist, Isolatie Ankerplaat en EPS vulelementen van de
Combinatievloer.
2. Het retour laden en/of ophalen van de EPS restanten dient vooraf opgegeven te worden, dit
i.v.m. het plannen van het transport. Afspraken over data en tijden voor het retourhalen van
EPS afval in overleg met afdeling Logistiek Oudenbosch.
3. Voor het retourhalen van EPS delen gaan wij ervan uit dat de bouwplaats goed bereikbaar is
en dat er hulp ter beschikking wordt gesteld bij het opladen.
4. De aanlevering dient uitsluitend plaats te vinden in speciaal voor dit doel vervaardigde
inzamelzakken (2m³). Zakken dienen te worden dichtgebonden na controle door de chauffeur.
5. De inzamelzakken kunt u bij ons bestellen, die dan gelijk met de EPS funderingskisten worden
geleverd. Per zak rekenen wij een kleine bijdrage. Indien er inzamelzakken apart op de
bouwplaats of opslag geleverd moeten worden kunnen wij u een prijs op aanvraag geven.
6. Grotere EPS delen, zoals vulelementen en (delen van) EPS kisten mogen ook gebundeld
aangeleverd worden. Delen moeten minimaal 50 cm lang of breed zijn.
7. De EPS restanten in de zakken dienen:
• wit en schoon te zijn, er mag beslist geen aangekoekt beton en/of ander vuil aan zitten;
• uitsluitend uit EPS te bestaan, dus géén vermenging met andere kunststoffen,
papier(etiketten), karton, hout, metalen, lijmen, andere isolatiematerialen, lakken, enz.;
• onverpakt en stankvrij te zijn;
• een geheel product of delen daarvan te zijn; beslist geen losse deeltjes of vloerveegsels;
• vrij te zijn van grond en tuinafval;
• in droge toestand te worden aangeboden.
8. De chauffeur doet een eerste (globale) controle op vervuiling, alvorens de EPS zakken op te
laden. De chauffeur kan de retourvracht weigeren als blijkt dat de EPS restanten niet voldoen
aan de hierboven genoemde punten.
9. De chauffeur gaat akkoord met de hoeveelheid, maar NIET met de kwaliteit.
10. Bij aankomst op de fabriek vindt een tweede controle plaats. Indien de EPS restanten niet
verwerkt kunnen worden, worden de kosten voor de afvoer naar een afvalrecyclingbedrijf aan
u doorberekend.
11. Wanneer wij de inzamelzakken (minimaal 3 zakken) apart bij u moeten ophalen dan
berekenen wij u daarvoor een toeslag per afhaalopdracht. Minder dan 3 zakken ophalen
geniet geen voorkeur, handiger is dan zelf de afvoer te verzorgen.
12. Bij aanlevering van restmateriaal waarbij afwijkingen worden geconstateerd, zoals hierboven
omschreven, houdt De Hoop Pekso zich het recht voor kosten in rekening te brengen. Deze
zijn afhankelijk van de kwaliteit van het ingeleverde materiaal en al of niet toegebrachte
schade aan de verwerkingsmachines.
13. Eventueel doorbrengen van ondeugdelijk ingeleverd materiaal, zal aan u worden berekend.
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