Regels voor bedrijfsafval bij Veiling Rhein-Maas
De respectvolle en duurzame omgang met producten, materialen en milieu hoort tot de
bedrijfskernwaarden van Veiling Rhein-Maas. Om deze reden bestaat er een aantal regels rond de
afvalverwerking bij Veiling Rhein-Maas. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen, dat het
milieu niet onnodig wordt belast en een schone werkomgeving waarborgen.
In principe kunnen klanten en aanvoerders van Veiling Rhein-Maas hun afval, dat in samenhang met
de veiling is ontstaan bij het Eco-Park in hal K, bij verschillende Eco-Points in de hallen, of bij het CCdepot in hal R afvoeren. Bepaald afval moet altijd in vuilniszakken van Veiling Rhein-Maas afgevoerd
worden.
Eco-Park
Op het Eco-park (Hal K ) kunt u al het afval afvoeren, dat daadwerkelijk door de handel met Veiling
Rhein-Maas is ontstaan. Al het aangeboden afval wordt door ons personeel bekeken, beoordeeld en
overeenkomstig genoteerd/ vastgelegd/ berekend.
Afval, dat in samenhang met de veiling kan onstaan, is:
• Plastic afval
• Potten van kunststof
• Normtrays
• Papier/ karton (dozen)
• Snijbloemenafval (composteerbaar)
• Potplanten afval / zonder potjes (composteerbaar)
Niet geaccepteerd wordt: ongesorteerd afval, restafval en ongesorteerd afval
dat niet van Veiling Rhein-Maas (incl. klokservice) afkomstig is.
Voorbeelden van afval dat niet geaccepteerd wordt:
• Huisvuil (in elke vorm)
• Moeilijk te verwerken afval (bijv. stoelen)
• Bijzonder afval (bijv. batterijen, lege verfblikken etc.)
• Ander verpakkingsafval (mandjes, emmers, styropor etc.)
Nadat het afval door onze medewerkers is beoordeeld, bent u zelf verantwoordelijk voor de juiste
afvoer van de afvalsoorten in de daarvoor aanwezige containers.
Het is niet toegestaan om vuilniszakken, afval, of met afval beladen stapelwagens achter te laten in de
klanten- of verlaadhallen of de verbindingsstraten.
Openingstijden Eco-Park
Het Eco-Park is elke veildag geopend.
Dag
Maandag – donderdag
Vrijdag
Zaterdag en zondag

van
5:00 uur
5:00 uur
gesloten

tot
14:00 uur
13:00 uur

Buiten deze tijden is het niet toegestaan afval af te voeren.
Vuilniszakken
Bepaald afval, dat bij Veiling Rhein-Maas afgevoerd wordt, wordt alléén geaccepteerd als het per soort
in vuilniszakken van de veiling gesorteerd is. Dit geldt voor:
• Snijbloemenafval
• Potplantenafval
• Plastic afval
Zonder vuilniszak (los) wordt geaccepteerd:
• Normtrays
• Papier/ karton (dozen)
• Bloempotten van kunststof
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Afval, dat normaliter niet geaccepteerd wordt:
• Vreemde vuilniszakken (bijv. blauwe/ gele of andere zakken)
Vuilniszakken van Veiling Rhein-Maas die ongesorteerd afval bevatten worden als zogenaamd
„restafval“ verwerkt. Deze vuilniszaken zijn bij hal K te koop (VP-code 94 „Foliensäcke VRM“).
Eco-Points
In de verlaadhallen A, E, H, en I vindt u Eco-Points waar ook afval afgevoerd mag worden. Deze staan
onder cameratoezicht.
Hier kunt u kleine hoeveelheden (tot volumes van max. ½ STW ) aan transportverpakkingen afgeven,
die door verdichten en verladen van de inkoop op dezelfde dag zijn overgebleven.
Grotere hoeveelheden afval, zoals reeds eerder genoemd, dient op het Eco-Park te worden afgegeven.
Lege stapelwagens
Stapelwagens die door klanten of aanvoerders worden leeggemaakt of achtergelaten, moeten compleet
leeg zijn, d.w.z. er mogen geen plantenresten of afval op de stapelwagens worden achtergelaten.
Afvalcontainers voor boxhouders
Boxhouders kunnen voor de volgende afvalsoorten afvalcontainers van Veiling Rhein-Maas huren:
• Plastic afval
• Potten van kunststof
• Normtrays
• Papier/ karton (dozen)
• Compostafval (snijbloemen en planten zonder folie of pot)
• Ongesorteerd afval (restafval/ gemixt afval)
Deze afvalcontainers kunnen door de boxhouders zèlf naar het Eco-Park (hal K) worden gebracht.
Bovendien bestaat de mogelijkheid om deze afvalcontainers te laten afhalen en te laten ledigen door
de ophaaldienst van het Eco-Park, telefoonummer +49 173 727 8300.
Hal R
Bij het CC depot (hal R) kan bij het inleveren van CC’s het volgende afval netjes en gesorteerd op CC’s
worden afgegeven.
Veiling Rhein-Maas zorgt dan tegen een tarief voor de verdere verwerking. Klanten kunnen hier niet
zelf het afval verwerken. De volgende afvalsoorten zijn hier toegestaan:
• Normtrays
• Plastic afval
• Potten van Kunststof

Alleen op CC
Alleen op CC
Alleen op CC

Andere soorten afval zijn hier niet toegestaan en moeten op het Eco-Park (hal K) worden afgeleverd.
Tarievenoverzicht
U vindt alle geldende tarieven en kosten voor verpakking en Eco-Park (logistieke dienstverlening) in
het respectievelijke klanten- en aanvoerdersoverzicht.
Slotbepalingen
Alleen de hierboven beschreven regels zijn geldig.
Wij behouden ons het recht voor, om bij niet naleving afverwerkingskosten in rekening te brengen.
Het complete videobewakingssysteem op Veiling Rhein-Maas zal voor controledoeleinden worden
ingezet.
Heeft u vragen over de regelingen, dan staan we u graag onder T +49 2839 59 3300 te woord.

Geldig vanaf: januari 2019
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