ACCEPTATIE VOORWAARDEN
ALGEMEEN
Deze acceptatievoorwaarden van IJzer en Schroothandel BV maken inzichtelijk welke spelregels gelden voor het gebruik van
onze dienstverlening met betrekking tot het aanleveren van metalen.

NIET GEACCEPTEERD

GEACCEPTEERDE METALEN
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•
•
•
•
•
•

Oud ijzer
Elektromotoren
Computers
Accu’s
Aluminium
Aluminium kabel
Aluminium velgen
Aluminium profiel
RVS (roestvrijstaal)
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•
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Lood
Balanceerlood
Zink
Kabel
Grondkabel
Kabel met stekker
Messing
Rood koper
Handgepeld koper

LEGITIMATIEPLICHT
Sinds 1 januari 2013 geldt de legitimatieplicht. Wanneer u
koper of lood aanbiedt en contant uitbetaald wilt worden,
moet u zich kunnen legitimeren.
Geldige identiteitsbewijzen zijn:
• Rijbewijs
• Identiteitskaart
• Nederlands Paspoort
• Buitenlands Paspoort
• Vreemdelingendocument
DOCUMENTATIE
Aangeleverde vrachten dienen te worden begeleid door
benodigde vrachtdocumenten (minimaal een CMR of
begeleidingsformulier en indien nodig een bijlage VII).
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Koelkasten
Diepvriezers
Kluizen
Brandkasten
Rijplaten
Filters
Gas- en zuurstofflessen
Machines met olie
Radioactief materiaal

•
•
•
•

Beeldschermen
Autobanden
Bedrijfsafval e.d.
Glas

AFGEKEURD MATERIAAL
IJzer en Schroothandel BV zal bij afgekeurd materiaal de
verzendende partij telefonisch of per e-mail op de hoogte
stellen van de geconstateerde afwijking. Het afgekeurde
materiaal wordt apart gezet en bij voorkeur aan de verzendende partij worden teruggeleverd. Indien het afgekeurde
materiaal niet wordt opgehaald, is IJzer en Schroothandel BV
gerechtigd om het afgekeurde materiaal milieuverantwoord
af te laten voeren en alle hieruit voortkomende kosten bij de
verzendende partij in rekening te brengen.
GEWEIGERD MATERIAAL
Indien materiaal wordt geweigerd na ingangscontrole, blijft
dit materiaal eigendom van de verzendende partij. Alle consequenties en kosten die voortvloeien uit deze geweigerde
partij zijn voor de verzendende partij.

INGANGSCONTROLE OP KWALITEIT
Inkomende vrachten worden visueel
gecontroleerd door onze medewerkers. Dit wordt gedaan
voor het lossen van het materiaal. Indien dit niet mogelijk is,
wordt dit gecontroleerd na het lossen van het materiaal.
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