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Acceptatiebeleid Asfalt Productie de Eem voor asfaltgranulaat.
Aanmelden partijen:
•
•
•

partijen dienen minimaal 1 week voor levering te zijn aangemeld;
aanmelden geschiedt alleen door het inleveren van een volledig ingevuld meldingsformulier,
inclusief de bij deze partij behorende analyseresultaten conform NCOB richtlijnen;
alléén compleet ingevulde acceptatieformulier worden geaccepteerd.

Openingstijden APE zijn op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur. Leveranties buiten deze tijden in
overleg met APE (gebaseerd op de formulieren van NCOB). Indien de opslagcapaciteit bij APE niet toereikend is kan de aangeboden partij
worden geweigerd.

Tijdens inname:
•
tijdens de inname op de locatie zal door de APE controle worden uitgevoerd op het
aangeboden asfaltgranulaat. APE heeft het recht aangeboden partijen of vrachten te weigeren
of in een andere groep in te delen;
•
teerhoudend of vervuild asfaltgranulaat wordt altijd geweigerd, ook als het reeds gestort is;
•
als een partij of vracht geweigerd, of anders ingedeeld wordt, zal de APE contact opnemen
met de aanbieder en hem de reden van de afkeuring mededelen. Hierover kan niet
gediscussieerd worden;
•
vrachtwagens dienen correct ingevulde geleidebiljetten bij zich te hebben;
•
contactpersoon van de aanbieder dient gedurende de werkzaamheden telefonisch bereikbaar
te zijn;
•
afmelden laatste vracht op weegbrug;
•
uitstel van aangemelde hoeveelheden buiten de reguliere openingstijd altijd telefonisch
doorgeven aan acceptant. Indien dit niet tijdig gebeurt zullen de gemaakte kosten alsnog
worden doorberekend.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten de laatstgeldende Algemene Verkoopen Leveringsvoorwaarden van Asfalt Productie de Eem BV van toepassing. Op verzoek worden deze toegezonden.

Wat wordt ingenomen:
Deklaagfrees:
•
maximale toegestane afmeting van de frees is 30mm x 30mm;
•
de frees moet vrij van thermoplast zijn;
•
in de aangeboden deklaagfrees mag geen Schots graniet of grind zitten.

✔

Onderlaagfrees:
•
maximale toegestane afmeting van de frees is 30mm x 30mm.
ZOAB-frees:
•
maximale toegestane afmeting van de frees is 30mm x 30mm;
•
de frees moet vrij van thermoplast zijn;
•
de hardheid van de bitumen moet minimaal de penetratiewaarde 10 bedragen,
conform artikel 31.26.07 van de standaard RAW 2005. Ontdoener dient dit aan te tonen.
Brokken:
•
maximale toegestane afmeting is 50cm x 50cm.

Wat wordt NIET ingenomen:
•
•
•
•

✗

teerhoudend asfalt;
asfaltgranulaat dat wapening of detectielussen bevat;
afwijkende asfaltsoorten als zandasfalt, paklagen, gietasfalt en emulsieasfaltbeton;
veegvuil afkomstig van de veeg/zuigauto; asfaltgranulaat dat vervuild is met bijvoorbeel hout,
plastic, puin, beton, glas, zand, klei, etc.
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