Inleveradressen

Recycling service

Telers kunnen hun gebruikte steenwolsubstraat
inleveren bij één van onderstaande bedrijven.
Voor in Nederland gevestigde bedrijven
1. Renewi Contrans BV
Wateringveldseweg 1
2291 HE Wateringen
Tel. +31 (0)174 29 78 88
www.vanvlietrotterdam.nl
2.Suez Recycling Services
Vasco da Gamastraat 22
7825 VJ Emmen
Tel. +31 (0)591 66 68 60
www.sita.nl
3. M.Biemans Recycling Venray BV
Metaalweg 7
5804 CG Venray
Tel: +31 (0)88 08 73 700
www.biemansdeurne.nl

2

fabricage
Grodan

duurzame
teelt

recycling
Grodan

baksteen
productie

1
3
4

Voor in België gevestigde bedrijven
4. Jef Meeus Containers
Achterlo 9
2520 Ranst (België)
Tel. +32 (0)3 485 67 01
www.jefmeeus.be

Retoursysteem pallets
Op onze pallets wordt geen statiegeld vergoed,
maar worden op aanvraag wel opgehaald door:
Nico van de Berg
Tel. +31 (0) 614 000 601
Mail: info@mostert-transport.nl

Vermeld bij uw aanvraag het ophaaladres, het aantal
pallets, de palletafmetingen,de datum waarop de
pallets klaar staan en de eventuele beschikbaarheid
van een heftruck.
Let op!
Zorg ervoor dat de pallets gesorteerd en om-en-om
gestapeld zijn, op een verharde ondergrond staan en
toegankelijk zijn voor de vrachtwagen.

Grodan
Industrieweg 15
Postbus 1160, 6040 KD Roermond
Nederland
T +31 (0)475 35 30 20
F +31 (0)475 35 37 16
info@grodan.nl
www.grodan.nl
www.linkedin.com/company/grodan
www.twitter.com/grodan
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Onderdeel van de ROCKWOOL Groep

Verantwoord hergebruik voor
duurzaam ondernemen

Spelregels recycling service

Duurzaam ondernemen staat bij Grodan hoog in het vaandel. Integrale
milieuzorg hoort daar onlosmakelijk bij. Dat blijkt ook uit de inzet voor
Precision Growing: het bewust sturen van klimaat, gewas en wortelomgeving in onderlinge samenhang, zonder overmatig gebruik van water,
meststoffen en energie. Met de professionele recycling service maakt
Grodan de cirkel rond. Hiermee kunnen telers hun gebruikte steenwolmatten op milieuvriendelijke en betaalbare wijze laten verwerken.

Het inleveren van gebruikte steenwolsubstraten is gebonden aan de
volgende regels. Naleving hiervan voorkomt dat u met onvoorziene
kosten wordt geconfronteerd.

max 3cm

max 3cm

max 3cm

In de eerste verwerkingsfase vindt de scheiding van
steenwol en plastic plaats. Resterend drainwater
wordt opgevangen op een lekvrije vloer, zodat het
niet bij het grond- of oppervlaktewater kan komen.
Het plastic gaat naar gespecialiseerde recyclingbedrijven. De gebruikte steenwol wordt op de door
Grodan geselecteerde depots gezuiverd en volledig
verwerkt tot grondstof voor baksteen, een duurzaam
bouwmateriaal bij uitstek.
Gecertificeerd systeem
De Grodan recycling service valt onder het door
Grodan behaalde Europees Ecolabel, Grodan is de
enige steenwol leverancier die het EU milieukeurmerk
voor non-food producten heeft verkregen. Hiermee

tonen Grodan én de telers die van de recycling
service gebruik maken aan dat zij met betrekking
tot steenwolafvoer voldoen aan de gestelde milieuvoorschriften.
Deelname recyclingservice
Wilt u deelnemen aan de Grodan recycling service?
Plaats dan gelijktijdig met uw bestelling van nieuwe
steenwol een order voor inlevering van uw gebruikte
steenwolmatten, blokken en pluggen. Inleveren kan
bij één van de geselecteerde depots die op de achterzijde van deze brochure zijn vermeld. Zij voldoen aan
alle milieueisen, zoals lekvrije vloeren voor materiaalopslag. Grodan stuurt uw ordergegevens door naar
het door u aangegeven depot.

De gewasstam op mat of blok is
maximaal 3 cm.

Containers gelijkmatig laden, zodat
hoeken ook gevuld zijn, maar steenwol
niet extreem aandrukken.

Deelnemers aan de Grodan recycling service zorgen
zelf voor passend containervervoer. Zij vullen het
orderformulier in en nemen de volgende aandachtspunten en voorwaarden in acht:
Orderplaatsing en orderbevestiging
• De teler en / of dealer maakt een inschatting
van de hoeveelheid in te leveren m3 steenwol.
Men kan zich hierbij baseren op de ingeleverde
hoeveelheden in voorgaande jaren. De in te
leveren hoeveelheid mag in principe niet meer
zijn dan de omvang van de nieuwe bestelling
steenwolmatten.
• De teler geeft aan bij welk depot de steenwol
wordt aangeleverd.
• De teler vermeldt de verwachte aanvoerdatum.
Deze ligt uiterlijk 30 dagen na de verwachte
levering van de nieuwe partij Grodan steenwol.
• Na de genoemde 30 dagen vervalt het recht tot
aanlevering bij de depots tegen het afgesproken
tarief.
• De teler of dealer ontvangt een orderbevestiging
van Grodan.
• Grodan verstrekt de gegevens van de recycling
order aan het desbetreffende depot van ontvangst.

Naast eventuele matten- of blokkenfolie is er geen ander afval in de
container aanwezig.

Afvoer, vrachtbrief en facturatie
• Teler neemt zelf contact op met vervoerder en
maakt kenbaar dat hij van de Grodan recycling
service gebruik maakt en geeft opdracht tot het
transporteren van steenwol naar het aangegeven
depot.
• De vervoerder dient van te voren aan het inzameldepot door te geven wanneer de matten van de
betreffende teler aangevoerd worden.
• Gebruik voor het laden van de containers een
mobiele kraan die de steenwol matig kan
aandrukken en verdelen.
• Wanneer de matten in de container extreem hard
zijn aangedrukt, kan dat een soepele verwerking
bemoeilijken. Extra kosten als gevolg van te
zwaar aangedrukte steenwol (meer m3) worden
aan u in rekening gebracht.
• Wanneer de matten erg nat zĳn, kan in overleg
met de transporteur besloten worden de
container niet geheel vol te laden om gewichtsoverschrijding te voorkomen. Let op dat er niet
meer m3 op de vrachtbrief vermeld staan, dan
geladen in de container.
• De teler is verantwoordelijk voor controle van het
daadwerkelijke aantal m3 dat van zijn bedrijf wordt
afgevoerd.
• Teler en chauffeur tekenen voor vertrek van de
container het document af voor het aantal af te
voeren m3 steenwol. Dit kubage is echter niet
bindend voor facturatie door Grodan.
• Het werkelijk door het depot ingenomen
aantal m3 steenwol is bindend voor de
facturatie. Facturatie vindt plaats via Grodan
of een Grodan dealer.

