REGLEMENT GRONDSTOFFENCENTRUM VAN SAVER N.V.
Artikel 1
DEFINITIES
In dit reglement wordt verstaan onder:
Saver GSC (Grondstoffencentrum):
Een inrichting bestemd voor afgifte van grondstoffen.
Exploitant:
Saver N.V., Stepvelden 8, 4704 RM te Roosendaal.
Bezoeker:
Degene die grondstoffen op het Saver GSC aanbiedt.
Beheerder:
De door de exploitant aangewezen persoon die belast is
met en verantwoordelijk is voor het beheer van grondstof op
het Saver GSC in brede zin en functioneel leidinggevende
is van de toezichthouder(s).
Toezichthouder:
De door de exploitant aangewezen persoon die belast is
met het toezicht op het juist en ordentelijk aanbieden van
grondstoffen op het Saver GSC.
Acceptant:
De beheerder of toezichthouder op het moment dat deze
grondstoffen accepteert.
Artikel 2
ALGEMENE BEPALINGEN
2.1 Dit reglement is van toepassing op het Saver GSC in
de gemeenten Halderberge en Roosendaal.
2.2 De Bezoeker dient te voldoen aan de in dit reglement
gestelde regels en voorwaarden en is verplicht de
aanwijzingen van de Acceptant op te volgen. Bij het
niet voldoen aan de regels, voorwaarden en
aanwijzingen, kan de toegang tot het Saver GSC
onmiddellijk en voor onbepaalde tijd worden ontzegd,
dit ter beoordeling aan de Beheerder.
2.3 Een ieder die zich op het Saver GSC begeeft, dient zich
op verzoek van de Acceptant te legitimeren door
middel van een wettig legitimatiedocument, zijnde een
rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs.
2.4 Op het Saver GSC zijn de wettelijke verkeersregels en
–tekens van toepassing, met inbegrip van de ter
plaatse aangegeven maximum snelheid van 20 km per
uur.
2.5 Op het Saver GSC mogen kinderen, jonger dan 12 jaar,
zich niet buiten de auto begeven.
2.6 Toegang tot het Saver GSC wordt verkregen met de
Saverpas, die getoond moet worden bij de slagboom.
Zonder Saverpas wordt geen toegang verleend.
2.7 Grondstoffen moeten worden gedeponeerd op de
daarvoor bestemde plaats of in de daarvoor bestemde
containers voor zowel de gratis als de betaalde
stromen, zoals beschreven in artikel 2.8 van dit
reglement.
2.8 Voor een overzicht van de ‘betaalde stromen’ en
kosten per kilogram zie de website van Saver–
www.saver.nl –. De overige recyclebare grondstoffen
kunnen gratis worden aangeboden. Voor het
aanbieden van de ‘betaalde stromen’ zijn aanvullende

voorwaarden van toepassing, zoals beschreven in
artikel 3.1 sub f. Voorwaarden met betrekking tot de
extra kosten van de ‘betaalde stromen’ zijn beschreven
in artikel 5.1. Voor het aanbieden van asbest en
chemische afval gelden aanvullende voorwaarden,
zoals beschreven in artikel 3.1, sub g en h van dit
reglement.
2.9 De Exploitant behoudt zich het recht voor om op het
Saver GSC afgegeven grondstoffen aan te wenden
voor hergebruik.
2.10 Op het Saver GSC is het verboden om aangeboden
grondstof en tot de inrichting of haar personeel
behorende zaken mee te nemen. Bij diefstal volgt
aangifte bij de politie.
2.11 Op het Saver GSC hebben Beheerder en
Toezichthouder de taak om een juiste scheiding van
grondstoffen te bewerkstelligen. Dienaangaande
informeren zij de aanbieder over de juiste stortplaats
van de aangeboden grondstof. Zij hebben evenwel de
bevoegdheid, maar ook de plicht, om de aanbieder aan
te spreken als deze zich niet conformeert – al dan niet
moedwillig – aan de aanwijzingen. Bij eventueel hieruit
voortvloeiende
agressieve,
gewelddadige
of
bedreigende reacties zal de aanbieder met al het zijne
en de zijnen terstond van het Saver GSC worden
verwijderd en kan aangifte worden gedaan bij de
politie.
2.12 Op het Saver GSC is het verboden te roken,
behoudens op de daarvoor ingerichte en als zodanig
aangeduide rookplaats.
Artikel 3
VOORWAARDEN
VOOR
AFGIFTE
VAN
GRONDSTOFFEN
3.1 Voor afgifte van grondstoffen op het Saver GSC dient
aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
a) De grondstoffen moeten afkomstig zijn uit een
particulier huishouden waarvoor afvalstoffenheffing
betaald wordt in één van de onder artikel 2.1 van dit
reglement genoemde gemeenten.
b) De grondstoffen mogen altijd worden aangeleverd
met een personenwagen. Dit mag ook met een
ander voertuig (niet zijnde personenwagen) mits het
kenteken van dat voertuig op naam staat van een
particulier en/of waarvoor bijtelling wordt betaald om
particulier te mogen rijden. Er mag met een
aanhangwagen worden aangeleverd. Tevens
mogen grondstoffen te voet en op de (brom)fiets
worden aangeleverd. Voor meer info zie de FAQ’s
op de website van Saver.
c) De enige uitzonderingen op lid b van dit artikel zijn
huurvoertuigen met een aantoonbare particuliere
huurovereenkomst van een officieel verhuurbedrijf.
d) Bezoekers dienen tijdens het wachten en tijdens het
storten/lossen van grondstoffen de motor van het
voertuig af te zetten.
e) De Beheerder en Toezichthouder zien erop toe dat
de Bezoeker zelf zorgdraagt voor het storten/lossen
van de aangeboden grondstof.
f) Voor de betaalde stromen moet het voertuig met
inhoud worden gewogen bij de ingang van het
Saver GSC en na het storten van de betaalde
stromen. Om een juiste weging te verkrijgen dient
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men bij inwegen en uitwegen in het voertuig te
blijven zitten. Bij het uitwegen is er een pin
voorziening aanwezig om het verschuldigde bedrag
direct met pinpas af te rekenen. Bij niet voldoende
saldo op de pinpas volgt opvolging zoals
beschreven in artikel 5.1. Pas na het betalen
kunnen de gratis stromen worden gestort.
g) Asbesthoudend en/ of gelijkend afval dient nat
gemaakt en hermetisch gesloten verpakt in stevig
doorzichtig plastic folie (minimaal 0,2 mm dik) te
worden aangeleverd. Met uitzondering van losse
objecten,
zoals
b.v.
bloembakken
en/of
tuinmeubelen,
dienen
het
verpakte
asbesthoudende afval te zijn vergezeld van een
toestemmingsverklaring van de gemeente. Indien in
de toestemmingsverklaring nadere voorwaarden
zijn opgenomen ten aanzien van het aanleveren
van het afval, dient ook aan die voorwaarden te
worden voldaan. De toestemmingsverklaring dient,
alvorens de asbesthoudende materialen worden
verwijderd, te worden aangevraagd bij de gemeente
waarbinnen de te verwijderen asbesthoudende
materialen zich bevinden.
h) Gevaarlijk/chemisch afval dienen in een afgesloten,
bij voorkeur originele verpakking te worden
afgegeven aan de Acceptant. Informatie omtrent de
inhoud van de verpakking moet door de Bezoeker
mondeling kunnen worden gegeven.
i) Bij een onrechtmatig verkregen toegang tot het
Saver GSC is de Exploitant gerechtigd tot
verwijdering terstond van de desbetreffende
persoon met al het zijne en de zijnen van het Saver
GSC.
3.2 Aanbieders, voor wie de toegang op grond van niet
voldoen aan artikel 3.1 sub a, b of c van dit reglement
is geweigerd, worden niet toegestaan grondstoffen
en/of afval aan te bieden.

Artikel 6
OPENINGSTIJDEN
6.1 Afgifte van grondstoffen op het Saver GSC kan
uitsluitend geschieden tijdens openingstijden. Deze,
alsmede de feestdagen waarop het Saver GSC
gesloten is, staan vermeld in de afvalkalender, op de
website van Saver – www.saver.nl – en op de
websites van de gemeenten.
6.2 Mogelijk afwijkende tijden worden via de Saver
website en de Afvalwijzer app gecommuniceerd.

Artikel 4
SAVERPAS
4.1 In geval van verlies, diefstal of zichtbare
beschadiging van de verstrekte Saverpas, is aan de
gemeente voor de aanvraag van een nieuwe
Saverpas een door die gemeente vastgestelde
vergoeding verschuldigd.
4.2 In geval van een niet zichtbare beschadiging aan de
Saverpas zijn er geen kosten verbonden aan de
aanvraag van een nieuwe Saverpas. Deze kan
worden aangevraagd bij Saver N.V.

Artikel 8
KLACHTEN
8.1 Klachten ten aanzien van het handelen van de
Exploitant dienen schriftelijk door middel van het
‘contactformulier’ via de website van Saver –
www.saver.nl – te worden ingediend.

Artikel 5
KOSTEN
5.1 Bij onvoldoende saldo op de pinpas na storten van
het afval/de grondstoffen zal er een factuur volgen
waarvoor €15,= extra administratiekosten in rekening
worden gebracht.
5.2 Indien blijkt dat de Bezoeker heeft gehandeld in strijd
met de in dit reglement opgenomen bepalingen,
zullen de (extra) kosten die daarvan het gevolg zijn
bij de Bezoeker in rekening worden gebracht.

Artikel 7
AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Bij schade, veroorzaakt door het niet nakomen van
de bepalingen van dit reglement, toegebracht aan de
Exploitant, zijn eigendommen, of aan in gebruik
zijnde voorwerpen van derden, is de bezoeker
aansprakelijk jegens de exploitant en eventuele
derden. De bezoeker vrijwaart de Exploitant voor alle
aanspraken van derden.
7.2 De bezoeker is aansprakelijk voor de schade door
hem/haar, het door hem/haar gebruikte materieel dan
wel de door hem/haar afgegeven grondstoffen,
aangebracht aan het personeel, de eigendommen
van de Exploitant of derden.
7.3 De Exploitant is niet aansprakelijk indien het Saver
GSC, door welke oorzaak dan ook, niet toegankelijk
is of toegang geweigerd wordt.
7.4 De Exploitant is niet aansprakelijk voor schade ten
aanzien van de Bezoeker en zijn/haar materieel,
ontstaan op het terrein van het Saver GSC, tenzij
aantoonbaar sprake is van opzet, nalatigheid of grove
schuld van de Exploitant.
7.5 De Saverpas is adres gebonden; de bewoner die bij
de gemeente op het adres als hoofdbewoner
ingeschreven staat, is hoofdelijk aansprakelijk voor
de Saverpas en het gebruik ervan.

Artikel 9
SLOTBEPALINGEN
9.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist
de Exploitant.
9.2 Dit reglement treedt op 18 feb 2020 in werking,
waarmee alle voorgaande versies van dit reglement
komen te vervallen.
Saver N.V.
Roosendaal, 18 feb 2020
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