Acceptatievoorwaarden upcyclecentrum en recyclingperrons Almere
Algemeen
Met het aanbieden van afval- en grondstoffen verklaart u dat u als aanbieder instemt met de
acceptatievoorwaarden (artikel 10 Afvalstoffenverordening Almere).
Alle aanwijzingen van de op de recyclingperrons dienstdoende medewerkers dienen stipt te worden
opgevolgd, evenals de schriftelijke verwijzingen en aanwijzingen op het terrein zelf.
De aanbieder mag geen daden verrichten die hinder veroorzaken of de werking van de milieustraat
belemmeren.
Alleen toegang voor inwoners van de gemeente Almere. U kunt verzocht worden om uw legitimatie
en een poststuk te laten zien.
Betreden van de recyclingperrons geschiedt op eigen risico.
Het is verplicht huishoudelijke afval- en grondstoffen gescheiden en in een daartoe zichtbaar
aangeduide voorziening te deponeren. Ter controle van het hiervoor bepaalde kan de toezichthouder
te allen tijde de aanbieder gelasten de huishoudelijke afval- en grondstoffen te storten op een
daartoe beschikbaar gestelde afvalscheidingsvoorziening. Bij het doorzoeken van de afval- en
grondstoffen dient een vertegenwoordiger van de aanbieder aanwezig te blijven.
Niet goed gescheiden huishoudelijke afval- en grondstoffen dienen door de aanbieder ter plekke
alsnog gescheiden te worden en in de daarvoor bestemde inzamelvoorziening te worden
aangeboden, dan wel te worden teruggenomen.
Het is verboden afval- en grondstoffen mee te nemen voor eigen gebruik dan wel voor afgifte dan
wel verkoop aan derden.
Andere personen dan aanbieders/vervoerders mogen zich zonder toestemming van de
toezichthouder niet op de recyclingperron ophouden.
De aanbieder van huishoudelijke grondstoffen op het recyclingperron vrijwaart de exploitant,
toezichthouder en vervoerder tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade aan hen
toegebracht en/of bij hen ontstaan als gevolg van het niet volledig voldoen door de aanbieder aan de
in dit artikel gestelde bepalingen.
Het is alleen toegestaan zich tijdens de vastgestelde openingstijden op de recyclingperrons te
bevinden.
Manier van controle bij ontvangst
U kunt gevraagd worden naar een officieel poststuk om te controleren of u in Almere woont (bijv.
een gesloten envelop met daarin uw bankafschrift) met daarbij uw legitimatiebewijs.
Er vindt een visuele controle plaats van uw grondstoffen. Er mogen geen andere materialen tussen
de aangeboden grondstoffen aanwezig zijn. Indien u niet meewerkt aan een controle of uw
grondstoffen niet sorteert, dient u uw grondstoffen weer mee terug te nemen.
Nog niet goed gescheiden? Dan kunt u uw grondstoffen nasorteren op het perron. U wordt daarin
begeleid door een perronmedewerker.
Goed gescheiden? Dan vertelt de perronmedewerker in welke bak de grondstoffen kan worden
achtergelaten.

Gedrag
Maximumsnelheid is 5 km/uur (stapvoets rijden)
Roken en open vuur op deze locatie zijn verboden
Bij het verlaten van het voertuig dient de motor afgezet te zijn
Kinderen tot en met 12 jaar en huisdieren mogen zich niet buiten een voertuig op het
recyclingperron bevinden. Kinderen die deelnemen aan een van gemeentewege georganiseerde
bezoek aan het perron worden hiervan uitgezonderd.
Het vervoeren en storten van huishoudelijke grondstoffen dient op zodanige wijze plaats te vinden
dat geen verontreiniging van de toegangswegen, de recyclingperrons of de omgeving daarvan
ontstaat, inclusief het voorkomen van fijnstof door verstuiving (bijvoorbeeld bij het aanbieden van
gips en puin).
Nadat de huishoudelijke grondstoffen ter inzameling zijn aangeboden moet de aanbieder met zijn
voertuig onmiddellijk het recyclingperron verlaten.
Indien het gedrag van de aanbieder van huishoudelijke grondstoffen op het recyclingperron in strijd
is met het bepaalde in dit besluit, kan hem voor een te bepalen periode de toegang worden ontzegd
door de beheerder.

Doelgroep
1. Inwoners van de gemeente Almere mogen huishoudelijke afval- en grondstoffen op de
genoemde recyclingperrons aanbieden. Geen toegang voor bedrijven.
2. Inzameldienst dan wel een door haar ingeschakelde aannemer voor afval- en grondstoffen
uit de openbare ruimte zoals ingezameld zwerf-, reinigings-, schoffelafval of veegvuil.

Manier van aanbieden
Algemeen
-

Wij controleren bij aankomst altijd de afval- en grondstoffen die u bij u heeft.
Wij accepteren geen vermengde afval- en grondstoffen. Alles moet per soort gescheiden zijn
en moet worden aangeboden in de daartoe bestemde bak of stortvak.
Het is niet toegestaan om afval- en grondstoffen in gesloten zakken, dozen etc aan te bieden
omdat hiermee controle niet mogelijk is.

Bijzonderheden
-

Wij accepteren geen restafval in zakken / dozen. Restafval (muv grof huisvuil) kunt u
aanbieden in het restafval vak van uw (duo)container of in het ondergronds inzameldepot
voor restafval nabij uw woning.
Bioafval (GFT) kunt u aanbieden in het bioafval-vak van uw (duo)container of in het
ondergronds inzameldepot voor bioafval nabij uw woning.
De maximale hoeveelheid grof huisvuil en groenafval bedraagt 2 m3 per keer.
Apparaten moeten schoon en leeg zijn:

U mag maximaal 7 grote apparaten per keer aanbieden.
Batterijen en accu’s moeten zijn verwijderd.
Frituurpan mag alleen zonder vet of olie worden aangeboden
Wit- en bruingoed (was- en droogmachines, t.v.’s, stereo’s, ovens enz) dient
compleet en schoon te zijn.
o Koel- en vriesapparatuur moet vrij van etensresten en ijs zijn.
Asbest en asbesthoudende afvalstoffen moeten:
o luchtdicht en dubbel verpakt zijn in daarvoor geschikt en doorzichtig plastic
(voldoende stevig en voorzien van asbestlogo, ook verkrijgbaar op de recycleperrons
en het upcyclecentrum) en;
o met mondelinge toestemming van het op het recyclingperron aanwezige personeel
van de inzameldienst;
o in aanwezigheid van een medewerker van de inzameldienst;
o door de bezoeker in de daartoe aangewezen inzamelvoorziening worden gelegd.
o In een maximale hoeveelheid van 35m2 per keer (registratie aanbieder op adres)
worden aangeboden.
Autobanden (alleen van particulieren, geen vrachtwagen- of tractorbanden) van
personenvoertuigen + aanhanger + caravans. Maximaal 2 per keer.
Klein gevaarlijk afval (kga) moet worden aangeboden op de daartoe zichtbaar geplaatste kgabalie bij het kga-depot.
Hout (te sorteren op kwaliteit):
o ongeverfd en ongelakt hout: A-hout.
o Geverfd en gelakt hout, samengesteld hout/fineer/spaanplaat: B-hout.
o Geïmpregneerd tuinhout en bielzen: C-hout.
Bouw- en sloopafval indien u als particulier de werkzaamheden zelf heeft uitgevoerd en
moet gescheiden worden aangeboden in: hout, puin, gips, gasbeton karton, plastic, metalen
en isolatiemateriaal. Dakleer met bitumen en dakgrind worden niet geaccepteerd.
Vet en olie in een afgesloten verpakking
Matrassen moeten droog zijn
Droog textiel inclusief schoenen, riemen, knuffels (in de textielbak). Met verf en olie vervuild
textiel hoort in uw restafvalcontainer bij huis.
Grof tuinafval indien u als particulier de werkzaamheden zelf heeft uitgevoerd. Wij
accepteren geen boomstronken.
o
o
o
o

-

-

-

Afwijkende grondstoffen
Wij accepteren geen:
-

-

-

Niet gescheiden grondstoffen, autowrakken, aanhangers, caravans, bootjes, kadavers,
vervuilde grond, asbest en asbesthoudende afvalstoffen in een hoeveelheid groter dan 35
m2, LPG-, olie- en benzinetanks, bedrijfsafvalstoffen en afvalstoffen afkomstig van als
bedrijfsmatig te kwalificeren activiteiten, landbouwplastic, mest en dierlijke uitwerpselen,
boomstronken, vervuild textiel.
Niet toegelaten huishoudelijke afval- en grondstoffen, al dan niet reeds gestort, worden
geweigerd en moeten worden teruggenomen door de aanbieder. Indien de afval- en
grondstoffen niet worden teruggenomen zijn de (verwijderings-)kosten voor rekening van
de aanbieder.
Wij zien er op toe dat u met deze afval- en grondstoffen het perron weer verlaat.
Het is verboden op de milieustraat afval- en grondstoffen aan te bieden die ten gevolge van
hun aard, afmetingen of hoeveelheden, moeilijkheden kunnen veroorzaken bij opslag,
transport of verwerking.

Overige gevallen
In gevallen waarin de voorwaarden of procedures niet voorzien, beslist de perronbeheerder.
Let op: als u deze eisen en procedures niet naleeft, dan mogen wij uw grondstoffen niet innemen i!

Doorverwijzen
U kunt door ons niet-geaccepteerde afval- en grondstoffen kwijt bij:
Auto-onderdelen, auto’s, aanhangers en boten: ieder erkend demontagebedrijf
Bedrijfsafval: ieder erkende verwerker van bedrijfsafval
Bioafval (GFT): kunt u in uw bioafvalcontainer aan huis of in de wijk aanbieden
Boomstronken: bijvoorbeeld Vijfhoek, Pontonweg 10 (betaald)
Bouw- en sloopafval (ongesorteerd): bijvoorbeeld Vijfhoek, Pontonweg 10 (betaald)
C.V.-ketels: retour installateur nieuwe ketel
Dakgrind: bijvoorbeeld Vijfhoek, Pontonweg 10 (betaald)
Dakleer met bitumen: bijvoorbeeld Vijfhoek, Pontonweg 10 (betaald)
Gasflessen met industrieel gas en zuurstofgasflessen: retour aan leverancier
GFT-afval (zie bioafval)
Grond (vervuild); bijvoorbeeld Vijfhoek, Pontonweg 10 (betaald)
Kadavers,: kunt u bij het dierenasiel, Groene Kadeweg 24 inleveren
•

i

Wilt u als inzamelaar van bedrijfsafval opgenomen worden in de lijst waarnaar toe wij
kunnen doorverwijzen? Neem dan contact op met info@almere.nl.

Op grond van artikel 2.14B Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer

