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Regels voor de afvalverwijdering bij Veiling Rhein-Maas 

De respectvolle en duurzame omgang met producten, materialen en milieu hoort tot de 
bedrijfskernwaarden van Veiling Rhein-Maas. Om die reden bestaat er een aantal regels 
m.b.t. de afvalverwerking bij Veiling Rhein-Maas. Op deze manier kunnen we er samen
voor zorgen, dat het milieu niet onnodig wordt belast en voor een schone werkomgeving
zorgen.

In principe kunnen klanten 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 diverse 
hallen of bij het CC-depot in hal R afvoeren. In mindere mate geldt dit ook voor 
aanvoerders. Bepaald afval moet altijd in vuilniszakken van Veiling Rhein-Maas afgevoerd 
worden. 

Eco-Park hal K 
Hier kan afval worden afgevoerd, dat daadwerkelijk door de handel met Veiling Rhein-
Maas is ontstaan. Al het aangeboden afval wordt door ons personeel nagekeken, 
beoordeeld en dienovereenkomstig genoteerd/vastgelegd/berekend. 

De volgende afvalstoffen kunnen hier kosteloos worden afgevoerd, als deze 
daadwerkelijk in samenhang met de veiling zijn ontstaan: 

• Plastic afval
• Kunststof potten
• Normtrays
• Papier/ karton (dozen)

De volgende afvalstoffen kunnen hier tegen betaling worden afgevoerd: 
• Snijbloemenafval (composteerbaar)
• Potplantenafval /zonder potjes (composteerbaar)

Ongesorteerd afval of restafval/gemengd afval mag hier niet worden afgevoerd als 
het niet van Veiling Rhein-Maas (incl. Klokservice)  afkomstig is, hieronder valt 
bijvoorbeeld: 

• Huisvuil (in elke vorm)
• Grofvuil  (bijv. stoelen)
• Bijzonder/chemisch afval (bijv. batterijen, lege verfblikken etc.)
• Overig verpakkingsafval (mandjes, emmers, piepschuim etc.)

Nadat het afval door onze medewerkers is beoordeeld, bent u zelf verantwoordelijk voor 
het correct storten  van de afvalsoorten in de daarvoor bestemde containers.  
Het is niet toegestaan om vuilniszakken, afval, of met afval beladen stapelwagens achter 
te laten in de klanten- of verlaadhallen of in de verbindingsassen.  

Openingstijden Eco-Park 

• Maandag - donderdag 5:00 tot 14:00 uur 
• Vrijdag 5:00 tot 13:00 uur 
• Zaterdag en zondag gesloten 

Vuilniszakken 
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Bepaald afval, dat bij Veiling Rhein-Maas wordt afgevoerd, wordt alléén geaccepteerd als 
het naar materiaal gesorteerd in vuilniszakken van Veiling Rhein-Maas aangeleverd 
wordt. Dit geldt voor: 

• Snijbloemenafval (zonder ander afvalmateriaal)
• Potplantenafval (zonder ander afvalmateriaal
• Plastic afval (zonder potten, omsnoeringsbanden, etc.)

Afvalstoffen, die ook zonder vuilniszak (los) worden geaccepteerd: 
• Normtrays
• Papier/karton (dozen)
• Bloempotten van kunststof

Het is niet toegestaan, om andere vuilniszakken (bijvoorbeeld blauwe, gele zakken) 
voor de afvalverwijdering te gebruiken.  

Vuilniszakken van Veiling Rhein-Maas, die ongesorteerd afval bevatten, worden als 
zogenaamd „restafval“ verwerkt. Deze vuilniszakken zijn bij hal K te koop (VP-code 94 
„Foliensäcke VRM“). 

Eco-Points 
In de verlaadhallen A, E, en H vindt u Eco-Points waar ook afval afgevoerd mag worden. 
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. 

CC-Depot hal R
Hier kunnen ook bepaalde afvalstoffen, alleen gesorteerd, op CC-containers worden
afgegeven.
Veiling Rhein-Maas zorgt dan tegen  betaling voor de verdere verwerking. Klanten
kunnen hier niet zelf het afval verwerken. De volgende afvalsoorten zijn hier toegestaan:

• Normtrays
• Plastic afval
• Kunststof potten

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
• Kunststof potten
• Normtrays
• Papier/ karton (dozen)
• Compostafval (snijbloemen en planten zonder folie of pot)
• Ongesorteerd afval (restafval/ gemengd afval)

Deze afvalcontainers kunnen door de boxhouders zèlf naar het Eco-Park (hal K) worden 
gebracht. Bovendien bestaat de mogelijkheid om deze afvalcontainers tegen betaling te 

http://www.veilingrheinmaas.com/fileadmin/vrm/pdf/allgemein/alle/Gelaendeplan_mit_Eco-Points.pdf
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laten afhalen en te laten ledigen door de ophaaldienst van het Eco-Park (T +49 173 727 
8300). 

Tarievenoverzicht 
U vindt alle geldende tarieven en kosten voor verpakking en Eco-Park (logistieke 
dienstverlening) in de resp. klanten- en aanvoertarieven. 

Slotbepalingen 
Alleen de hierboven omschreven regels zijn geldig. 
Wij behouden ons het recht voor, om bij niet naleving verwerkingskosten in rekening te 
brengen. 
Het complete videobewakingssysteem op Veiling Rhein-Maas zal voor controledoeleinden 
worden ingezet. 
Heeft u vragen over de regelgeving, dan staan we u graag onder T +49 2839 59 3300 te 
woord.  

Geldig vanaf: september 
2021 


