Procedure Kleine afval projecten
Afspraken voor het aanbieden van afval:
Voor het aanbieden van afval (laten ophalen of zelf brengen) dient men de volgende stappen te volgen:
1. Vooraf aanmelden via Facilitor:
Het aanbieden of laten ophalen van afval dient te worden aangemeld via het Facilitor systeem van
KIEN. Uitvoering zal in overleg worden ingepland. Leveranciers die geen toegang hebben tot
Facilitor dienen door hun opdrachtgever een opdracht te laten inleggen.
In de opdracht dient de volgende informatie te worden omschreven:
a. Locatie van het afval: gebouw, etage, ruimtenummer
b. Of het afval moet worden opgehaald of dat het wordt gebracht naar HTC 2.
c. Schatting van het volume en soort(en) afval --- (Indien het een groot volume betreft zal
voorafgaande aan de uitvoering door Beelen een offerte worden gemaakt en ter akkoord
worden voorgelegd).
d. Aangeven of vooraf inzamelmiddelen bij het gebouw geleverd dienen te worden door
Beelen
e. Vooraf overleg met Beelen gewenst
2. Betreft uitsluitend Niet gevaarlijk afval
Het afval mag uitsluitend bestaan uit niet gevaarlijk afval. Al het gevaarlijk afval dient via het
Philips Chemisch Centrum te worden afgevoerd. Telefoonnummer Philips Chemisch Centrum is
040-27 44 495.
3. Gesorteerd aanleveren
Het afval dient zoveel mogelijk gesorteerd te worden aangeboden.
4. Aanleveren HTC 2A op daarvoor ingerichte ruimte
Indien het afval door opdrachtgever zelf wordt afgeleverd dan kan dat op het terrein van HTC 2.
Het afval dient op gemarkeerde ruimte aan de kant van HTC 4 te worden gedeponeerd in daarvoor
bestemde bakken. Er mag in geen geval afval op andere plaatsen worden neergezet. Ook is het niet
toegestaan om zelf afval in de bulkcontainers te deponeren.

Omschrijving Kleine afval projecten:
Het betreft al het niet gevaarlijk afval afkomstig van kleine projecten: o.a. van kleine (bouwkundige)
aanpassingen in het gebouw en opruimingen, waarbij het afval niet via de reguliere inzamelmiddelen in het
gebouw kan worden gedeponeerd. Bijvoorbeeld doordat het volume te groot is of de afvalsoort afwijkend
is. De grens van kleine projecten is maximale kosten van € 500. Voor grotere projecten (kosten boven de
500 euro) dient vooraf een offerte te worden gemaakt en voor goedkeuring te worden getekend door
opdrachtgever en CSM; deze kosten worden direct doorbelast aan opdrachtgever. De inschatting van de
kosten ligt bij Beelen op basis van de informatie die via Facilitor door de opdrachtgever is ingelegd.

Procedure Kleine afval projecten
Voor wie van toepassing:
Deze procedure is van toepassing op alle partijen op de High Tech Campus en degenen die in opdracht van
hen gemachtigd zijn om afval via de afvalstraat HTC 2 af te voeren.

Aanleveren of laten ophalen:
Men kan afval door Beelen laten ophalen uit het gebouw of zelf naar de afvalstraat brengen. De regel is wel
dat afval zoveel mogelijk aan de bron wordt gescheiden in verschillende afvalstromen. Hiertoe kunt u
inzamelmiddelen verkrijgen. KIEN en Beelen kunnen u hierin adviseren. Contact: 040-230 5600

