
Algemeen

SCHÜTZ TICKET SERVICE haalt wereldwijd snel en flexibel lege Intermediate Bulk Containers (IBC) voor u op. Met een duurzaam 
procédé worden de containers milieuvriendelijk gereconditioneerd, waarna ze dankzij het gebruik van originele SCHÜTZ compo-
nenten blijven beschikken over de volledige betrouwbaarheid van het product.

Na de gratis en vrijblijvende registratie op www.schuetz.net/ticket-registration kunt u online, per e-mail, per telefoon of met onze 
ticket service app opdracht geven voor de afhaal service. Met uw registratie en elke opdracht accepteert u de acceptatievoorwaar-
den van SCHÜTZ (wijzigingen in deze voorwaarden zijn te allen tijde zonder bericht mogelijk). U vindt de actuele en bindende 
versie op internet onder www.schuetz.net/ticket-conditions

 Naleven van de acceptatie voorwaarden 
  De aanbieder verplicht zich ertoe zorg te dragen dat 

iedere voor inname door SCHÜTZ TICKET SERVICE 
aangemelde IBC voldoet aan de hieronder genoemde 
criteria. Indien niet is voldaan aan een van deze voor-
waarden, hebben SCHÜTZ en zijn licentienemers het 
recht om inname van de container te weigeren resp. 
achteraf kosten in rekening te brengen. 

 Herbruikbare IBC types
  IBC’s worden kosteloos opgehaald door de SCHÜTZ 

TICKET SERVICE, mits dit een 1.000 liter versie betreft 
die kan worden hergebruikt en wanneer er voldaan is 
aan de algemene en regionale voorwaarden. Speciale 
voorwaarden en condities kunnen gelden voor andere 
modellen of volumes.

 Gevaarlijke vulgoederen
  SCHÜTZ behoudt zich het recht voor om de inname 

van gebruikte IBC‘s die een potentieel gevaar vormen  
voor de gezondheid of het milieu, te weigeren. 
Containerinhoud die kankerverwekkend of giftig is 
en / of in klasse H310, H330, H340, H350, H350i 
(USA: Mutagenic Cat.1, Carcinogenic Cat.1; Canada 
en Mexico: Toxic 6.1, Marine Pollutants [UN / 49CFR 
172.101 appendix B]) valt, wordt niet ingenomen indien 
deze niet geneutraliseerd of gereinigd is.

 Onbeschadigde containers
  De IBC’s dienen onbeschadigd te zijn, d.w.z. binnen-

blazen, stalen kooien, pallets en andere functionele 
componenten mogen geen schade hebben of extreem 
geoxideerd zijn.

 Volledig lege containers 
  De containers moeten voor het afhalen volledig leeg 

zijn, d.w.z. schud-, schrap- en schraapleeg (bij laagvis-
keuze stoffen max. 1 kg en bij hoog viskeuzestoffen 
max. 5 kg restant) en vrij zijn van aan de buitenkant 
gestolde reststoffen.

 Juiste etikettering en transportdocumenten 
  Tekstborden, productlabels en etiketten aangaande 

de inhoud en aanwijzingen over gevaarlijke stoffen 
moeten leesbaar zijn. Indien van toepassing moeten 
ongereinigde, lege IBC‘s conform de geldende voor-
schriften voor gevaarlijke stoffen voorzien zijn van 
dezelfde opschriften (UN-nr. en naam van de gevaar-
lijke stof) en dezelfde papieren als gevulde IBC‘s. De 
vrachtbrieven moeten voldoen aan de voorschriften. 
Op aanvraag moet de Material Safety Data Sheet en /

 of 
het Veiligheidsinformatieblad van de inhoud worden 
opgestuurd.

 Afgesloten containers 
  Aftap-armaturen en/of andere afsluitsystemen moeten 

aanwezig zijn en functioneren. Voor het transport moet 
elke lege IBC net zo worden afgesloten en lekvrij zijn als 
een gevulde IBC.

 Juiste aantallen
  Het bij de opdracht vermelde aantal containers moet 

overeenkomen met het aantal voor inname klaarstaan-
de IBC‘s. Het minimumaantal vindt u in de regionale 
innamevoorwaarden.

 Wettelijke voorschriften & aansprakelijkheid
  Met de opdracht garandeert de aanbieder dat hij de 

acceptatievoorwaarden van SCHÜTZ erkent en de 
ontstane kosten bij niet-naleving hiervan vergoedt. De 
aanbieder is zelf aansprakelijk voor iedere vorm van 
schade die ontstaat bij het deskundig of ondeskundig 
gereedmaken van de containers en de inhoud daarvan. 
De nationale en internationale wetten en voorschriften 
moeten ten allen tijde en onder alle omstandigheden 
worden nageleefd.
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EUROPA

MINIMALE 
AANTAL  
(SCHÜTZ IBC’s)

MAXIMALE LOOPTIJD VOLLE 
VRACHT (52 of 56 IBC’s)  

(in dagen)

MAXIMALE 
LOOPTIJD  

(in dagen)

OPMERKINGEN /
KOSTEN

Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk,  
België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk,  
Italië, Groot-Brittannië, Polen, Tsjechië,  
Spanje, Portugal, Zweden, Denemarken,  
Noorwegen, Finland, Hongarije, Slovakije,  
Turkije (Istanbul metropolische regio)

1 5 15 Lokale wet- en regelgeving zijn van 
toepassing bij alle collecties.

AMERIKA
MINIMALE AANTAL  

(IBC’s)

MAXIMALE LOOPTIJD 
(in dagen)

OPMERKINGEN / KOSTEN

VERENIGDE STATEN (continent) 8 7 –

CANADA (continent)
Binnen een straal van 10kg van Calgary, Edmonton, Regina, 
Winnipeg, Vancouver en een straal van 300km van Toronto, 
Montreal en Moncton

8 10

IBC’s worden niet kosteloos ingenomen in de 
Northwest Territories, Yukon en Labrador of op 

eilanden voor de kust. 

Toeslagen:
- Giftig 6.1, mariene verontreinigde  

stoffen $175 CAD per IBC
- Beschadigde IBCs: $60 CAD per IBC

- Residu: $2,75 CAD per liter

MEXICO (Mexico-stad en 200km rondom,  
inclusief Nuevo LeonMonterry)/ 
** Alle andere landen

20 / ** volle vracht 7 **bel a.u.b. voor vragen

BRAZILIË (São Paulo) / (andere regio’s) 10 10 –

ARGENTINIË (Buenos Aires City, buitenwijken, industrie 
zones) 10 10 Buiten het aangewezen gebied worden IBC’s op 

kosten van de eindgebruiker opgehaald.

AZIË/PACIFIC
MINIMALE AANTAL  

(IBC’s)

MAXIMALE LOOPTIJD 
(in dagen)

OPMERKINGEN / KOSTEN

CHINA (Noord, Oost, West) 32 8
Er kunnen toeslagen van toepassing zijn vanwege 

specifieke omstandigheden in West-, Zuid- en 
Noord-China.

CHINA (Zuid) 1 5 Voor aantallen minder dan 32 IBCs, is de afhaling 
voor rekening van de eindgebruiker.

JAPAN 20 of 32
Volle vracht 14 IBCs met een houten pallet kunnen  

niet worden afgehaald.

AUSTRIALIË, NIEUW-ZEELAND 4 20 In Tasmanië en Nieuw Zeeland kunnen  
toeslagen gelden.

MALEISIË 16 7 Collectie in Oost-Maleisië en van de afgelegen 
eilanden is voor rekening van de eindgebruiker.

SINGAPORE 10 10 Kleinere aantallen worden op aanvraag afgehaald.

INDONESIE (Java) 20 14 Buiten het aangewezen gebied worden IBC’s op 
kosten van de eindgebruiker opgehaald.

THAILAND (Großraum Bangkok, Chonburi, Rayong) 26 10 Buiten het aangewezen gebied worden IBC’s op 
kosten van de eindgebruiker opgehaald.

AFRIKA
MINIMALE AANTAL  

(IBC’s)

MAXIMALE LOOPTIJD 
(in dagen)

OPMERKINGEN / KOSTEN

ZUID-AFRIKA binnen een straal van  
100 km rond Durban, Pinetown, Johannesburg  
/ ** andere regio’s

20 14 / **30 –

 

Speciale voorwaarden zijn van toepassing op alle eilanden,  
archipels en landen die hierboven niet vermeld worden.
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