
 

 

Acceptatievoorwaarden Out Of Use nv 

 

Wat mag er wel aangeleverd worden? 

• Alle elektrische en elektronische apparaten die een stekker hebben of op batterijen werken.  

• Zowel werkende als niet werkende apparaten (werkende apparaten beschermen tegen beschadiging!).  

• Zowel industriële als huishoudapparaten.  

• Batterijen. (alle droge batterijen, Li-ion batterijen tot een maximum van 330kg)) 

• Loodbatterijen. (beschermen tegen uitlopen van zuur of in vloeistofdicht recipiënt te vervoeren) 

• Toner en inkt cartridges. (steeds in een aparte doos mee geven) 

• Elektrische kabels en snoeren.  

• Kartonnen doos waarin u kleinere zaken kan insteken, zoals Gsm’s, scheerapparaten, Ipod’s, PDA,        
fototoestellen, batterijtjes, cartridges, hard disc enz.  

• Medische apparaten, indien voorzien van een attest van decontaminatie. 

 

Wat mag er niet aangeleverd worden? 

• Apparaten die PCB houdende olie bevatten.  

• Apparaten die oliën of vetten bevatten die tijdens het transport zouden kunnen lekken (bv frietketel).  

• Apparaten die radioactieve stoffen bevatten. (bv ionische rookmelders) 

• Scherpe voorwerpen die personen zouden kunnen kwetsen (bv mes van een elektrisch keukenmes).  

• Afval dat niet tot de categorie AEEA behoort (bv restafval, groenafval, pmd enz).  

• Gebroken glas van apparaten (bv gebroken glasplaat van copier) 

• Medische toestellen waarvan geen attest van decontaminatie kan van voorgelegd worden 

• Losse lampen 

• Zonnepanelen 

 
 

Wat is het maximale gewicht per pallet, rolcontainer of palletboxen? 

• Het totale gewicht in de rolcontainer mag nooit hoger zijn dan 400 kg. 

• Het totale gewicht in een pallet box mag nooit hoger zijn dan 1200 kg. 

• Het totale gewicht op een pallet mag nooit hoger zijn dan 1500 kg. 

 

Wat indien u niet-conform de acceptatievoorwaarden aanlevert? 

• Elke niet-conforme levering wordt geblokkeerd en niet verder verwerkt, tot wanneer er een oplossing is  
overeengekomen met de klant.  

• Alle zendingen kunnen worden geweigerd tot op het moment van de effectieve verwerking 

• Het aanvaarden bij de levering en het in buffer zetten van uw zending, betekent niet dat de zending 
automatisch geaccepteerd is, de definitieve acceptatie gebeurt bij de verwerking 

• In principe dient de klant het niet-geaccepteerde gedeelte terug op te halen op zijn kosten. 

• Alle verdere kosten die gepaard gaan met een niet-conforme levering worden doorbelast aan de klant. 
Mogelijke kosten kunnen bij voorbeeld zijn maar niet limitatief, opslag, verwijdering, quarantaine, 
verpakking, extra werkuren, extra verwerkingskosten enz.  

 


