
ALGEMENE ACCEPTATIE-EISEN GEBRUIKTE VERPAKKINGEN 

 

1. Inleiding 

 

Door de NVVV zijn Algemene Acceptatieregels opgesteld om tot een verantwoorde 

verwerking te komen van geledigde vaten. De NVVV stelt zich als doel, om op een 

verantwoorde manier en conform de wettelijke regelgeving in Nederland, met name 

het Besluit Aanwijzing van Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) welke per 1 mei 2002 is 

vervangen door de EURAL, en de daarbij behorende besluiten, de gebruikte vaten te 

vervoeren,  op te slaan en verwerken. 

 

2. Algemene Acceptatie-Eisen Gebruikte Verpakkingen 

 

A. Een verpakking wordt geacht leeg te zijn wanner het op de daartoe geëigende 

zorgvuldige wijze zodanig is geledigd, dat er geen inhoud meer uit het vat kan komen. 

Afhankelijk van de aard van de aanwezige chemische stoffen dient men dan te 

spreken van Schud-dan wel Schrap-of Schraapleeg. 

 

B. Tevens moet de etikettering aanwezig blijven van de laatste inhoud die in de 

verpakkingen heeft gezeten. 

 

C. De verpakkingen moeten goed zijn afgesloten om problemen tijdens transport te 

voorkomen. 

 

D. Verpakkingen die stoffen bevatten zoals vermeld in bijlage 1 zullen eerst moeten 

worden voorgereinigd, alvorens ze kunnen worden geaccepteerd. Stoffen die bij de 

reiniging problemen kunnen opleveren qua geurhinder, giftigheid of algemene 

milieubezwaren zullen in goed overleg met de reconditioneerder eventueel ook 

voorgereinigd moeten worden aangeleverd. De verpakkingen moeten worden 

voorzien van een sticker waar “voorgereinigd” op staat of een ander teken waaruit 

blijkt dat voorreiniging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld een 

vrachtbrief waar dit op vermeld staat. 

 

E. De acceptatie-eisen voor alle verpakkingen, onafhankelijk van welk materiaal ze 

zijn gemaakt (bijv. kunststof, staal of fiber), zijn hetzelfde. 

 

F. De goedkeuring en acceptatie van de verpakkingen vindt plaats tijdens de lossing, 

welke uiterlijk binnen drie weken na levering heeft moeten plaatsvinden en is 

binden. 

 



G. De verpakkingen die niet aan de onder punt A-F voornoemde acceptatie-eisen 

voldoen, kunnen niet geaccepteerd worden en zullen na overleg met de aanbieder, 

op diens kosten, worden geretourneerd. 

 

 

3. Kostenaspecten Geaccepteerde Verpakkingen 

 

A. Een standaard verpakking, welke te reinigen is en voor hergebruik geschikt is, zal 

in de regel een voor U positief bedrag opleveren. 

 

B. Voor verpakkingen, die niet standaard zijn en niet voor hergebruik geschikt zijn, zal 

in de regel betaald moeten worden. 

 

C. IBC’s en fiberdrums kunnen na overleg en als zij voldoen aan punt A-F van 

genoemde acceptatie-eisen, tegen kosten of vergoeding worden afgehaald. 

 

4. Transport 

 

A. Het vervoer van de verpakkingen is het overleg met de klant te regelen. 

 

B. Dit zal conform de wettelijke vervoersregels uitgevoerd worden. 

 

 

 


