
	  

Acceptatievoorwaarden	  locatie	  Presswood	  te	  Ermelo.	  	  
	  
Bij	  Presswood	  Ermelo	  wordt	  schoon	  onbehandeld	  en	  behandeld	  hout	  aangenomen.	  
De	  volgende	  Euralcodes	  zijn	  toegestaan:	  
	  

Houten	  verpakking:	  	  	  	   15.01.03	  
Afvalhout:	   17.02.01	  
Afvalhout:	   19.12.07	  
Afvalhout:	   20.01.38	  
	  
	  
Wel	  aangenomen:	  

	  

þ Vol	  hout	  en	  plaatmateriaal;	  	  
þ Plaatmateriaal	  zoals	  spaanplaat	  zonder	  pvc,	  meubelplaat	  en	  multiplex;	  
þ Voorgebroken	  hout:	  alleen	  toegestaan	  na	  uitdrukkelijke	  toestemming	  van	  Rest	  Hout	  

Nederland.	  
	  

Niet	  aangenomen:	  

	  

ý Een	  van	  hierboven	  vermelde	  productgroepen,	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  verbrand;	  
ý Een	  van	  hierboven	  vermelde	  productgroepen,	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  verrot;	  
ý Vezelplaat	  met	  cementspecie;	  
ý Chemisch	  verduurzaamd	  hout	  zoals	  met	  carbolineum	  en	  of	  geïmpregneerde	  houtsoorten	  

en	  bielzen	  in	  welke	  vorm	  dan	  ook;	  
ý Metaaldelen	  en	  antimagnetische	  metalen,	  voor	  zover	  niet	  inherent	  aan	  afvalhout;	  
ý Chemisch	  verontreinigd	  hout	  en	  spaanplaat;	  
ý Fruitkistjes	  of	  andere	  materialen	  van	  dien	  aard;	  
ý Overige	  afvalstoffen,	  zoals	  kunststoffen,	  folie,	  piepschuim,	  textiel,	  zand,	  puin,	  grond,	  

dakbedekking,	  papier,	  asbest,	  cellen	  beton,	  karton	  en	  andere	  afvalstoffen	  n.e.g;	  
ý Hardboard,	  zachtboard,	  MDF;	  
ý Zaagsel,	  stof;	  
ý Overige	  vervuiling.	  
	  

Maximale	  toegestane	  afmetingen	  van	  het	  hout:	  
	  



• Lengte:	  2,5	  meter	  
• Breedte:	  1	  meter	  
• Dikte:	  0,20	  meter	  

	  
	  

Aanvullende	  voorwaarden:	  

• Acceptatie	  is	  ter	  beoordeling	  van	  de	  locatiebeheerder;	  
• Indien	  er	  asbest	  of	  asbestgelijkend	  materiaal	  wordt	  aangetroffen	  in	  een	  vracht	  worden	  

alle	  kosten	  verhaald	  op	  het	  bedrijf	  dat	  het	  gebracht	  heeft.	  Asbest	  is	  een	  
kankerverwekkende	  stof	  en	  hoort	  dus	  nooit	  tussen	  houtafval	  te	  zitten.	  	  

• Uitgangspunt	  is	  dat	  het	  hout	  hergebruikt	  moet	  kunnen	  worden;	  
• Indien	  de	  aangeleverde	  vracht	  toch	  vervuiling	  en	  of	  andere	  materialen	  bevat,	  wordt	  de	  

vracht	  retour	  gestuurd	  op	  kosten	  van	  de	  leverancier;	  
• Een	  afgetekend	  begeleidingsbrief	  wordt	  beschouwd	  als	  ontvangstverklaring,	  maar	  de	  

werkelijke	  acceptatie	  geschiedt	  pas	  na	  visuele	  controle	  van	  de	  locatiebeheerder.	  
	  
Enkele	  voorbeelden	  van	  houtsoorten	  die	  niet	  geaccepteerd	  worden:	  
	  
Geïmpregneerde	  houtsoorten	  

 

Bamboe,	  riet,	  vers	  hout.	  
	  
Indien	  een	  vracht	  niet	  aan	  acceptatievoorwaarden	  voldoet:	  

• Dan	  gaat	  het	  materiaal	  of	  een	  deel	  van	  het	  materiaal	  retour	  afzender;	  
• Dan	  wordt	  het	  materiaal	  of	  een	  deel	  van	  het	  materiaal	  afgevoerd	  naar	  een	  inrichting	  die	  

beschikt	  over	  de	  vereiste	  vergunning(en).	  
	  

	  
	  


