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ACCEPTATIEVOORWAARDEN VOOR GELEDIGDE VERPAKKINGEN 
 

 

• De verpakkingen moeten leeg zijn. 

 

• Omwille van veiligheids- en wettelijke redenen en om problemen tijdens manipulatie en transport te voorkomen, 

moeten de verpakkingen volledig gesloten zijn met de originele sluitingen.  

 

• De etiketten met de gevaarinfo moeten overeenstemmen met het laatst afgevulde product en mogen niet verwijderd 

of onleesbaar gemaakt worden. 

 

• De MSDS moeten op aanvraag door de producent aangeleverd worden. 

 

• Indien de verpakkingen geledigd zijn van toxische, sterk irriterende, sterk geurende of bewezen CMR- 

(Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch) producten of van producten die gezondheids- en/of veiligheidsproblemen 

tijdens de manipulatie en verwerking, kunnen veroorzaken, moeten deze gedecontamineerd zijn.  

 

• De gedecontamineerde verpakkingen moeten van een label voorzien zijn en begeleid worden door een gedateerd 

certificaat. 

 

• DRUMDRUM kan op aanvraag een offerte bezorgen voor de decontaminatie van bepaalde producten. 

 

• DRUMDRUM kan geen verpakkingen accepteren die gebruikt werden voor radioactieve substanties, explosieven, 

gassen, besmettelijke producten of asbest. 

 

• Als de verpakkingen geledigd zijn van PFAS-houdende producten, dan dienen deze verplicht vooraf bij 

collections@drumdrum.eu aangemeld te worden, zodat DRUMDRUM de gepaste verwerking kan voorstellen. 

 

• De producent is er voor verantwoordelijk dat de aangeboden verpakkingen klaar zijn voor afhaling en voldoen aan 

de acceptatievoorwaarden. Indien de verpakkingen niet voldoen aan een van de acceptatiecriteria, dan kan 

DRUMDRUM deze weigeren te laden en/of de kosten aanrekenen. 

 

• De producent is verantwoordelijk voor het correct en het volledig laden van de verpakkingen in de oplegger of 

afzetbakken. De verpakkingen dienen met de sluitingen naar boven geladen te worden. Vaten die op paletten 

geladen worden, dienen aan elkaar vastgemaakt te worden door middel van een strapband, wikkelfolie of plakband. 

De verpakkingen dienen voldoende proper te zijn, zodat deze kunnen vervoerd worden zonder dat de vrachtwagen 

vervuild wordt. Indien dit niet het geval is zullen kosten voor de reiniging van het voertuig aangerekend worden. 

 

• Het aantal afgehaalde stuks en de uitsortering worden bepaald tijdens het lossen bij DRUMDRUM of bij een 

onderaannemer, niet aan de hand van de richtlijn op de vrachtbrief. Deze hoeveelheden en uitsortering zijn bindend. 

 

• Transportdocumenten worden voorzien door DRUMDRUM of een onderaannemer. De producent dient de 

transportdocumenten te controleren en bij te vullen waar nodig. 

 

• DRUMDRUM neemt de verantwoordelijkheid voor de verpakkingen die voldoen aan de acceptatievoorwaarden 

over tijdens het uitsorteren/verwerken bij DRUMDRUM of bij de onderaannemers. De producent blijft 

verantwoordelijk en eigenaar voor verpakkingen die niet voldoen aan de acceptatievoorwaarden. 

 

• Door het aanvaarden van deze acceptatievoorwaarden en door gebruik te maken van DRUMDRUM voor 

ophalingen stemt de producent ermee in alle kosten te dragen voor niet-conforme verpakkingen. 
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