PARO Amsterdam BV
Siciliëweg 38
1045 AS Amsterdam
het begeleidingsbrief gevraagde
gegevens volledig en naar waarheid
te verstrekken.
Hij is verplicht, op eerste aanvraag
van of vanwege de directie van
PARO Amsterdam bv. een monster
c.q. analyseresultaten van de aan te
bieden afvalstoffen te leveren. Een
en ander onder in dit
stortacceptatiereglement genoemde
of door de directie van PARO
Amsterdam bv. vast te stellen
condities.

Acceptatiereglement januari 2018
Artikel 1: Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
Afvalstoffen
1. Bouw- en sloopafval
2. Bedrijfsafval
3. Slibben/baggerspecie
4. Verontreinigde grond
5. Composteerbaar groenafval
6. Puin
7. Houtafval

3.

Directie
De directeur van PARO Amsterdam bv.
of diens gemachtigde.
Afvalverwerkingsinrichting
PARO Amsterdam bv Siciliëweg
Amsterdam

4.

In geval van overmacht is de directie
van PARO Amsterdam bv.
gerechtigd de verwerking van
afvalstoffen te beëindigen of op te
schorten voor de duur van de
overmacht. Onder overmacht worden
begrepen stakingen, technische
bedrijfsstoringen,
overheidsmaatregelen, brand,
weersomstandigheden, explosie en
alle andere belemmeringen die buiten
de schuld van PARO Amsterdam bv.
de normale bedrijfsvoering
belemmeren. De directie van PARO
Amsterdam bv. zal de producenten
en vervoerders terstond in kennis
stellen van de overmacht.

5.

In verband met de veiligheid van de
aanwezige personen en materieel op
het stortfront en ter beperking van
ongewenste milieubelasting of hinder
zoals onder andere zwerfvuil buiten
de inrichting, kan de stortplaats
beperkt worden opengesteld voor de
acceptatie van afvalstoffen. De
producenten en vervoerders worden
indien mogelijk hiervan in kennis
gesteld.

6.

PARO Amsterdam bv. aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor
de gevolgen van aanbieding van
andere afvalstoffen dan binnen de
geldende vergunningen en op basis
van dit reglement is toegestaan.

7.

Afvalstoffen mogen op het terrein
van de afvalverwerkingsinrichting
uitsluitend worden vervoerd in de
daartoe geëigende vervoermiddelen.
Hierbij mag geen verspreiding van
afvalstoffen, stank en stof
plaatsvinden. Bedoelde
vervoermiddelen dienen een zodanig
gewicht en afmeting te hebben, dat
acceptatie en verwerking van de
afvalstoffen probleemloos kunnen
plaatsvinden.

Ontdoener
Degene die de afvalstoffen heeft
geproduceerd, dan wel eigenaar is van de
afvalstoffen.
Vervoerder
Degene die de afvalstoffen van de
ontdoener aan de
afvalverwerkingsinrichting aanbied.
Omschrijvingsformulier
”Omschrijvingsformulier P.M.V.”,
formulier waarop een weergave staat van
gegevens met betrekking tot de aan te
bieden afvalstoffen. Dit formulier dient
gebruikt te worden bij de vooraanmelding
aan PARO Amsterdam bv. Op basis van
een volledig ingevuld en ondertekend
formulier wordt een vooraanmelding
beoordeeld.
Begeleidingsbrief
Het formulier dat aan de poort van een
verwerkingsinrichting voor afval
informatie biedt over de ontdoener, de
afvalstof en de transporteur. Dit formulier
maakt een koppeling mogelijk met de
informatie die beschikbaar is uit de
vooraanmelding.

Artikel 2: Aanbieden van
afvalstoffen
1.

Het is alleen toegestaan afvalstoffen
aan te bieden op de
afvalverwerkingsinrichting, indien
wordt voldaan aan de in dit
reglement gestelde regels.

2.

De producent c.q. vervoerder is
verplicht bij het betreden van de
verwerkingsinrichting, dit reglement
en de aanwijzingen, verstrekt door of
vanwege de directie van PARO
Amsterdam bv. op te volgen en de op

De directie van PARO Amsterdam
bv. kan van de producent c.q.
vervoerder eisen dat de aangeboden
afvalstoffen vergezeld gaan van
aanvullende informatie, bijvoorbeeld
een analyserapport.
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8.

Voor aanbod in grote hoeveelheden
van afvalstoffen met homogene
samenstelling, die specifieke
maatregelen bij verwerking vereisen,
zulks ter beoordeling van de directie
van PARO Amsterdam bv., dient
tevoren overleg te worden gepleegd.

9.

De vervoermiddelen dienen aan de
wettelijke eisen te voldoen en dienen
voldoende te zijn verzekerd.

Artikel 3: Afvalstoffen die niet
mogen worden
aangeboden
1.

Het is verboden op de
afvalverwerkingsinrichting de
volgende stoffen ter verwerking aan
te bieden:
a. stoffen, welke naar het oordeel
van de directie van PARO
Amsterdam bv., op zichzelf,
tezamen of in verbinding met
andere stoffen:
1. giftig zijn;
2. in aanraking met water,
brandbare of giftige gassen
ontwikkelen;
3. hinderlijke geur
veroorzaken;
4. schade kunnen opleveren
aan de gezondheid van
mens, dier en gewas;
5. zelfontbrandbaar en
lichtontvlambaar zijn;
6. ontplofbaar zijn;
7. schade kunnen opleveren
aan de bodem, het
oppervlaktewater of het
grondwater;
8. milieuhygiënisch, esthetisch
en/of technisch moeilijk te
verwerken zijn;
b. stuivende of stofvormende
afvalstoffen, tenzij deze
afvalstoffen deugdelijk verpakt
en (zonodig) bevochtigd worden
aangeleverd;
c. pathologisch afval;
d. kadavers of gedeelten daarvan,
fecaliën, vlees- en/of visafval,
slachtafval;
e. radioactieve stoffen en
ioniserende stralen uitzendende
stoffen;
f. gesloten, dan wel geheel of
gedeeltelijk gevulde vaten,
drums, flessen, bussen, kisten en
containers, voor zover op de
inhoud daarvan geen directe
controle mogelijk is en ander in
verpakkingsmateriaal verpakte
stoffen;
g. autowrakken;
h. koelkasten, vrieskisten e.a.
koelapparatuur;

PARO Amsterdam BV
Siciliëweg 38
1045 AS Amsterdam
i.

2.

vloeibare bitumineuze stoffen en
aardolieproducten of stoffen
daarvan;
j. giftige chemicaliën en mengsels
van stoffen, die giftige
chemicaliën bevatten, waaronder
bestrijdingsmiddelen;
k. voorts iedere stof, voorzover niet
reeds genoemd, die valt onder de
definitie gevaarlijke
afvalstoffen, conform hoofdstuk
1, artikel 1.1, lid 1 van de Wet
Milieubeheer;
l. specifiek ziekenhuisafval;
m. afvalstoffen welke niet voldoen
aan de in bijlage 1 genoemde
acceptatiecriteria voor de diverse
verwerkingsmethoden;
n. verbrandbare afvalstoffen, tenzij
de verbrandingscapaciteit in het
betreffende
samenwerkingsgebied niet
aanwezig of ontoereikend is.
a. Indien de ontdoener c.q.
vervoerder stoffen aanbiedt in
strijd met het bepaalde in artikel
1, sub a juncto artikel 3, lid 1
van het acceptatiereglement is
ontdoener c.q. vervoerder,
onverminderd de overige
bepalingen van het
acceptatiereglement, een
onmiddellijke opeisbare boete
van € 300,-- exclusief
omzetbelasting verschuldigd aan
PARO Amsterdam bv. voor elke
keer, dat stoffen in strijd met het
bepaalde in artikel 1, sub a,
juncto artikel 3, lid 1 van het
acceptatiereglement worden
aangeboden.
b. Ontdoener en vervoerder zijn
voor de boete, verschuldigd
ingevolge het onder artikel 3, lid
2, sub a bepaalde, hoofdelijk
aansprakelijk.
c. Deze onmiddellijk opeisbare
boete dient aan PARO
Amsterdam bv. voldaan te zijn
alvorens die ontdoener c.q.
vervoerder wederom
afvalstoffen ter verwerking kan
en mag aanbieden bij PARO
Amsterdam bv.
d. Indien de ontdoener c.q.
vervoerder herhaaldelijk stoffen
aanbiedt in strijd met het
bepaalde in artikel 1, sub a,
juncto artikel 3, lid 1 van het
acceptatiereglement, is het
bepaalde in artikel 7 van dit
reglement van toepassing, met
dien verstande, dat toelating
eerst dan plaatsvindt, nadat de
boete van €. 300,-- exclusief
omzetbelasting, voor elke keer,
dat stoffen in strijd met het
bepaalde in artikel 1, sub a,
juncto artikel 3, lid 1 volledig is
voldaan.

Artikel 4: Acceptatie algemeen
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Acceptatie op de
verwerkingsinrichting kan slechts
geschieden voor afvalstoffen,
genoemd in de voor de betreffende
verwerkingsinrichting van kracht
zijnde milieuvergunning, verleend
aan PARO Amsterdam bv.
Alle afvalstromen dienen vooraf te
worden aangemeld bij de acceptant
van de stortplaats. Hierbij dient
gebruik te worden gemaakt van het
PMV-omschrijvingsformulier. In
geval van sloopafval dient er samen
met het PMV-omschrijvingsformulier een kopie (indien
aanwezig) van de sloopvergunning
meegezonden te worden. Na een
schriftelijk verkregen toestemming
en een afvalstroomnummer kan pas
sprake zijn van aanbieden op de
afvalverwerkingsinrichting.
PARO Amsterdam bv. beslist met
inachtneming van het bepaalde in dit
reglement, of de aangeboden
afvalstoffen worden geaccepteerd.
PARO Amsterdam bv. is bevoegd
aan acceptatie van afvalstoffen
naderen voorwaarden te verbinden.
Van feitelijke acceptatie is pas
sprake nadat de gehele acceptatie
procedure is doorlopen.
Indien het voor de verwerking van
een afvalstof noodzakelijk is
aanvullende maatregelen en/of
voorzieningen te treffen, dan zullen
de hieruit voortvloeiende kosten in
rekening worden gebracht bij de
producent c.q. de vervoerder.
Tegen een beslissing tot weigering
van de aangeboden afvalstoffen is
schriftelijk bezwaar mogelijk binnen
een termijn van 10 dagen na de
datum van de beslissing bij de
directie van PARO Amsterdam bv.,
die ter zake binnen een maand na
ontvangst van het beroepschrift
beslist. De directie van PARO
Amsterdam bv. is bevoegd de
beslissing eenmaal voor ten hoogste
twee maanden te verdagen. Indien na
deze termijn geen beslissing is
genomen dan is sprake van feitelijke
acceptatie.
Niet door PARO Amsterdam bv.
geaccepteerde stoffen, die reeds op
de afvalverwerkingsinrichting zijn
gedeponeerd, worden door de
producent c.q. de vervoerder terstond
na eerste sommatie van de inrichting
verwijderd. Indien deze stoffen niet
terstond worden verwijderd is, met
gebondenheid van betaling van
eventuele invorderingskosten en
andere bijkomende kosten, zonder
dat hiervoor rechterlijke tussenkomst
noodzakelijk is, per werkdag dat de
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7.

toestand voortduurt een toeslag van
€ 1.000,-- verschuldigd.
Indien tegen de beslissing, bedoeld
in het zesde lid geen beroep wordt
aangetekend en niet voldaan wordt
aan de eis tot verwijdering van de
niet geaccepteerde stoffen, zal PARO
Amsterdam bv. op kosten van de
producent c.q. de vervoerder de niet
geaccepteerde stoffen verwijderen en
doen be- of verwerken op een
daartoe bestemde legale be- of
verwerkingsinrichting. Onder kosten
worden begrepen alle kosten in
verband met beheer, opslag en
transport in de meest ruime zin.

Artikel 5: Wijze van aanbieden
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Afvalstoffen dienen gedurende de
vastgestelde openingstijden op de
verwerkingsinrichting te worden
aangeboden.
De openingstijden van de stortplaats
zijn van maandag t/m vrijdag van
07.00 tot 17.00 uur. Op zaterdagen,
zondagen en algemeen erkende
feestdagen is PARO Amsterdam bv.
gesloten. PARO Amsterdam bv. kan
rond de algemeen erkende feestdagen
met vooraankondiging enkele dagen
gesloten zijn.
Ieder die zich op de
afvalverwerkingsinrichting begeeft
dient zich te melden bij de
weegbrug/registratiepost.
Men dient zich op de hoogte te
stellen van de gedragsregels en zich
volgens deze regels op het terrein te
gedragen.
Voor de aan te bieden afvalstoffen
geldt dat:
a. aanbiedingen uitsluitend na
overlegging van volledig
ingevulde begeleidingsbrieven
worden behandeld;
b. de lading niet mag verstuiven of
tot stankoverlast in de omgeving
aanleiding mag geven, hetgeen
dient te worden voorkomen door
een deugdelijke verpakking;
c. de lading met een deugdelijk net
of zeil afgedekt dient te zijn.
Alvorens de afvalstoffen ter
be/verwerking worden aangeboden,
dienen zij te worden gewogen op de
weegbrug, tenzij in geval van een
calamiteit de directie van PARO
Amsterdam bv. anders beslist.
Hiervan wordt het bevoegd gezag
direct geïnformeerd.
De vervoerder en/of zijn personeel
zijn gehouden de aanwijzingen van
de directie van PARO Amsterdam
bv. of daartoe gemachtigden strikt op
te volgen, op straffe van
onmiddellijke verwijdering van de
inrichting. Zij mogen geen daden
stellen die hinder veroorzaken of de
afvalverwerking belemmeren.

PARO Amsterdam BV
Siciliëweg 38
1045 AS Amsterdam
7.

Voor het betreden van en het rijden
op de inrichting aanvaardt PARO
Amsterda bv. geen enkele
aansprakelijkheid.
8. De aangegeven rijsnelheid op de
bedrijfswegen van de inrichting mag
niet worden overschreden.
9. Op de inrichting is het slechts een
persoon per wagen toegestaan
noodzakelijkerwijze het voertuig
tijdelijk te verlaten indien deze
persoon persoonlijke
beschermingsmiddelen draagt en
tevens de juiste
veiligheidsmaatregelen toepast.
10. Het is uitdrukkelijk verboden zich op
het stortfront onnodig buiten het
voertuig te begeven.
11. Het is uitdrukkelijk verboden
voorwerpen c.q. materialen uit de
afvalstoffen te verzamelen.
12. shovel en kranen hebben altijd
voorrang op het terrein.

over op PARO Amsterdam bv. op
het moment dat voldaan is aan artikel
3. Is hieraan niet voldaan, dan blijft
de aansprakelijkheid bij de producent
c.q. de vervoerder.

Artikel 7: Ontzegging van de
toegang
1.

2.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1.

2.

3.

4.

Onverminderd de aansprakelijkheid
ingevolge wettelijke bepalingen zijn
de ontdoener en de vervoerder
hoofdelijk aansprakelijk voor de
schade door 1) hen, 2) hun personeel,
3) door hen aangewezen personen, 4)
het door hen gebruikte materiaal, 5)
de door hen aangevoerde
afvalstoffen, 6) andere stoffen aan a)
het personeel, b) andere personen,
die uit hoofde van hun functie
rechtmatig op de locatie aanwezig
zijn, c) hun eigendommen, de
eigendommen van PARO
Amsterdam bv., e) aan in gebruik
zijnde voorwerpen van derden.
Indien de schade het gevolg is, hetzij
van het storten van afvalstoffen,
hetzij van het storten van de in
artikel 3 verboden stoffen, is zonder
dat hier rechterlijke tussenkomst
noodzakelijk is, een direct opeisbare
boete verschuldigd van € 10.000,--,
exclusief omzetbelasting, welke
nader met de vast te stellen schade
zal worden verrekend.
De ontdoener en de vervoerder zijn
hoofdelijk aansprakelijk voor de
kosten van het verwijderen en/of het
teniet doen van door hen aangeboden
stoffen, die naar het oordeel van de
directie van PARO Amsterdam bv.,
dan wel lokale, provinciale en/of
landelijke overheid milieuaantasting
tot gevolg zouden kunnen hebben,
wanneer deze niet verwijderd en/of
tenietgedaan zouden zijn.
De ontdoener en de vervoerder
vrijwaren PARO Amsterdam bv.
tegen alle schade/-aanspraken door
henzelf of door derden, ongeacht de
oorzaak van de schade.
De aansprakelijkheid ten aanzien van
de aangevoerde afvalstoffen gaat

niet overeenkomt met het
omschrijvingsformulier, dan wel
indien mocht blijken dat anderszins
niet is voldaan aan de door PARO
Amsterdam bv. gestelde
voorwaarden, is PARO Amsterdam
bv gerechtigd deze stoffen te
weigeren en de kosten, zoals vermeld
in artikel 3 lid 1 en 2 en artikel 4 lid
6 en 7, van onterecht aangevoerde
stoffen in rekening te brengen.

De directie van PARO Amsterdam
bv. is bevoegd de ontdoener of de
vervoerder, die naar het oordeel van
de directie van PARO Amsterdam
bv. in strijd handelt met de in dit
reglement gestelde regels, de toegang
tot de afvalverwerkingsinrichting
voor onbepaalde tijd te ontzeggen.
Tegen een maatregel als in het eerste
lid bedoeld staat, binnen een termijn
van tien dagen na de datum van de
beslissing, schriftelijk beroep open
bij de directie van PARO Asterdam
bv, die ter zake binnen één maand na
ontvangst van het beroepschrift
beslist. De directie van PARO
Amsterdam bv. is bevoegd de
beslissing éénmaal voor ten hoogste
twee maanden te verdagen. Het
beroep schort het verbod, bedoeld in
het eerste lid, niet op.

Artikel 10: Kostenberekening
1.

2.

3.

De verschuldigde kosten worden per
factuur aan de producent c.q. de
vervoerder in rekening gebracht.
Zij die, ook na eerste aanmaning,
niet aan lopende verplichtingen
voldoen kan de toegang tot de
inrichting worden ontzegd. Toelating
vindt eerst plaats nadat volledig aan
de verplichtingen is voldaan.
In uitzondering op het in lid 1
gestelde, kunnen afvalstoffen tegen
contante betaling van het geldende
tarief bij de medeweker in de
controle- en registratiepost op de
stortplaats worden voldaan.

Artikel 11: Slotbepalingen
Artikel 8: Tarieven
1.
Voor het verwerken van de afvalstoffen
is de ontdoener c.q. vervoerder een
vergoeding verschuldigd, welke door de
directie van PARO Amsterdam bv. wordt
vastgesteld. Op verzoek wordt een
tarievenlijst ter beschikking gesteld.

Artikel 9: Controle
1.

2.

3.

4.

PARO Amsterdam bv. bepaalt op
voor de aanbieder bindende wijze het
gewicht van de aangeboden
afvalstoffen met behulp van de bij de
ingang aanwezige weegbrug.
PARO Amsterdam bv. voert een
eerste controle uit aan de hand van
de begeleidingsbrief en het
omschrijvingsformulier in
samenhang met de aangeboden
afvalstoffen.
PARO Amsterdam bv. zal
steekproefsgewijs monsters nemen
van aangeleverde stoffen of stoffen
ter inspectie uit te storten op een
hiervoor speciaal ingerichte plaats.
De producent c.q. vervoerder
verplicht zich hieraan mee te werken.
PARO Amsterdam bv. aanvaardt
voor het eventuele oponthoud geen
aansprakelijkheid.
Indien uit de in het vorige lid
bedoelde analyse, dan wel uit de
inspectie, zoals bedoeld in vorig lid,
dan wel uit anderszins uitgevoerde
nadere controle mocht blijken dat
een partij afval geheel of gedeeltelijk
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In die gevallen waarin dit reglement
niet voorziet, beslist de directie van
PARO Amsterdam bv..
2. Dit reglement treedt in werking op 1
september 2006.
3. Dit reglement dient te worden
aangehaald als
”Acceptatiereglement PARO
Amsterdam bv.”.
4. Van alle aanbiedingen en
overeenkomsten van PARO
Amsterdam bv. maken tevens deel
uit de bepalingen betreffende
algemene voorwaarden van
PARO Amsterdam bv.;
- specifieke voorwaarden
behorende bij met name
gecertificeerde
producten/diensten.
De directeur van PARO Amsterdam BV

PARO Amsterdam BV
Siciliëweg 38
1045 AS Amsterdam
Bijlage I:
Specifieke acceptatiecriteria
voor de verschillende
verwerkingsmethoden
A.

door PARO Amsterdam bv. direct
telefonisch gemeld aan de opdrachtgever
en het bevoegd gezag.
b. PARO Amsterdam bv. verlangt van
de klant dat hij zich maximaal
inspant om te voorkomen dat asbest
aanwezig is in de afvalstroom.

Stortplaats

De Klant:
- kan beschikken over een adequaat
niveau van asbestherkenning
- ziet, binnen zijn vermogen, erop
toe dat anderen geen asbest bij de
partij voegen of laten voegen
- registreert asbest dat in de partij
wordt aangetroffen
- verwijdert eventueel aanwezig
asbest uit de patij overeenkomstig
de voorschriften van het
Asbestbesluit
Arbeidsomstandighedenwet.

Het is verboden op de stortplaats de
volgende stoffen aan te bieden:
a. iedere afvalstof genoemd in het
Besluit Stortverbod Afval, voorzover
in werking getreden en waarvoor
geen ontheffing is verleend conform
artikel 4 van bovengenoemd besluit;
zoals:
1. (onbewerkt) huishoudelijk afval
en op basis van samenstelling
daarmee gelijk te stellen
afvalstoffen;
2. afvalstoffen, waarvoor een
nuttige toepassing of hergebruik
mogelijk is, eventueel na
reiniging;
3. organisch en/of huishoudelijk
afval afkomstig uit kantines,
restaurants, verzorgingscentra en
daarmee gelijk te stellen
instellingen;
4. autowrakken en autobanden;
b. asbest, wat niet is aangeleverd
conform aanlevervoorwaarden voor
asbesthoudend afval van PARO
Amsterdam bv.;
c. witgoed.

C.

B. Sorteerinrichting

Iepenhout wordt niet geaccepteerd.

1.

D.

2.

Het is verboden de volgende (afval)
stoffen bij de sorteerinrichting aan te
bieden:
a. Asbest, asbesthoudend materiaal
of asbestgelijkend materiaal;
b. dakbedekking;
c. autobanden;
d. verontreinigd verpakkingsmateriaal van onder andere:
- verf
- houtverduurzamingsmiddelen
- zuren
- lijmen
- kitten
e. huishoudelijk gelijkend
bedrijfsafval;
f. niet zijnde bouw- en sloopafval.
a.

PARO Amsterdam bv.
werkt conform de
Asbestzorgvuldigheidsmodule.

Dit betekent o.a. dat tijdens de acceptatie
en productie nadrukkelijk wordt
gecontroleerd op aanwezigheid van
asbestdeeltjes. Wanneer bij de acceptatie
de aanwezigheid van asbest visueel is
waargenomen in de vracht, wordt de
vracht geweigerd. Indien asbestdeeltjes
worden aangetroffen in het puin wordt dit

2.

Groencompostering

De Klant:
- kan beschikken over een
adequaat niveau van
asbestherkenning
- ziet, binnen zijn vermogen,
erop toe dat anderen geen
asbest bij de partij voegen
of laten voegen
- registreert asbest dat in de
partij wordt aangetroffen
verwijdert eventueel
aanwezig asbest uit de patij
overeenkomstig de
voorschriften van het
Asbestbesluit
Arbeidsomstandighedenwet.

Het te composteren afval mag niet
verontreinigd zijn met andere
(afval)stoffen zoals onder andere puin,
grond, etc..

Puinbrekerij
Bij de puinbrekerij mogen uitsluitend
de volgende (afval)stoffen worden
aangeboden:
a. betonpuin
b. baksteen- en metselwerkpuin
c. asfaltpuin

Het puin mag maximaal (massa/volume)
verontreinigd zijn met 5% zand en
maximaal 1% niet steenachtig materiaal
zoals hout.
Gasbeton en durox worden beschouwd
als zand.
In het puin mag absoluut geen van de
onder genoemde stoffen bevatten:
a. asbest
b. gips
c. dakbedekkingmaterialen
d. schoorsteenpuin/roet
e. huishoudelijk afval of gelijkend
f. klein chemisch afval
g. mineralen olie
De chemische samenstelling van de
aangeboden afvalstoffen dient aan de
door de directie gestelde eisen te voldoen.
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PARO Amsterdam bv. werkt
conform de
Asbestzorgvuldigheidsmodule.
Dit betekent o.a. dat tijdens de
acceptatie en productie
nadrukkelijk wordt
gecontroleerd op aanwezigheid
van asbestdeeltjes.
Wanneer bij de acceptatie de
aanwezigheid van asbest visueel
is waargenomen in de vracht,
wordt de vracht geweigerd.
Indien asbestdeeltjes worden
aangetroffen in de puin wordt dit
door PARO Amsterdam bv.
direct telefonisch gemeld aan de
opdrachtgever en het bevoegd
gezag.
b. PARO Amsterdam bv. verlangt
van de klant dat hij zich
maximaal inspant om te
voorkomen dat asbest aanwezig
is in de afvalstroom.

Bij de groencompostering mogen
uitsluitend de volgende afvalstoffen
worden aangeboden:
a. snoeihout
b. stobben
c. maaigoed
d. plantaardig slootvuil

1.

a.

E.

Houtrecycling

Bij de houtrecycling mogen de hierna
volgende soorten afvalhout worden
aangeleverd:
A-kwaliteit hout is hout niet zijnde:
a. hard- en zachtboard
b. spaan- en vezelplaat
c. geplastificeerd hout
d. geïmpregneerd hout
e. verlijmd hout
f. geperst hout
g. geshredderd hout
h. hout aangetast door water
i. spoorbielzen
j. schilderwerk
B-kwaliteit hout is hout niet zijnde:
a. bielzen
b. geïmpregneerd hout
Het afvalhout dat wordt aangeboden mag
niet verontreinigd zijn met andere
(afval)stoffen.

PARO Amsterdam BV
Siciliëweg 38
1045 AS Amsterdam
Bijlage II:
Enkele algemene gedragsregels
van PARO Amsterdam bv.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Voor het betreden van het terrein
dient men zich te melden bij de
weegbrug.
Op het terrein zijn alle bepalingen
van de wegenverkeerswet van
toepassing. De maximale snelheid
bedraagt 15 km/uur.
Parkeren van personenauto’s langs
de aanvoerwegen is verboden.
Het dragen van veiligheidsschoeisel
is verplicht (met uitzondering van de
kantoorruimten). Andere
veiligheidsmiddelen zijn verplicht
binnen de aangegeven zones.
Ongevallen, (vermoede) calamiteiten
en onveilige situaties direct melden
bij de leiding of de weegbrug.
Roken, eten en drinken op het terrein
is verboden.
Aanwijzingen van het personeel van
PARO Amsterdam bv. dienen stipt
opgevolgd te worden.
Voor het verlaten van het terrein
dient men zich af te melden bij de
weegbrug.

Voor het betreden van en het rijden op de
inrichting aanvaardt PARO Amsterdam
bv. geen enkele aansprakelijkheid.
Betreden van terreinen en ruimten is op
eigen risico.
Indien niet voldaan wordt aan
bovengemelde algemene gedragsregels
behoudt de directie zich het recht voor
om personen, na waarschuwing, van het
terrein te verwijderen.
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