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Aanvullende voorwaarden
Landgoed Noorderhoek Hattem

Adres
Grond- en baggerdepot Landgoed Noorderhoek
Toegang: Middeldijk ongenummerd, 8094 PS Hattemerbroek
Aanvoerroute
A28 afslag Wezep - N308 – N763 – Baron Bentinckweg - Robroeksweg – Sloetweg –
Burgemeester Hardenbergweg – Middeldijk (circa 7 km). Terugweg via viaduct A28.
Algemeen
• Openingstijden zijn van 7.30 tot 16.00 uur. In overleg kan er vanaf 7.00 uur gelost worden.
• Aanvoer van partijen vindt uitsluitend plaats volgens afspraak.
• Indien de aanvoer is ingepland en er wordt niet op de afgesproken dag aangevoerd, zullen
kosten in rekening worden gebracht, tenzij dit de dag vooraf voor 10.00 uur is gemeld.
• De locatie Landgoed Noorderhoek is toegankelijk voor vrachtwagens met meervoudige
aandrijving. Het terrein is tevens geschikt voor zogenoemde kipper-trailers.
• Betreden van de locatie gebeurt op eigen risico. De beheerder aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade en vervolgschade ontstaan tijdens of door aanwezigheid op het
terrein van de locatie.
• Wachttijden door aanvoerpieken leiden niet tot extra verrekening.
• Lossen van vrachten kan alleen bij aanwezigheid en op aanwijzing van het
beheerderspersoneel. Alle aanwijzingen van het beheerderspersoneel dienen zonder uitstel te
worden opgevolgd.
• Maximale rijsnelheid op het gronddepot Landgoed Noorderhoek is 5 km per uur; door
overschrijding van deze snelheid ontstane schade aan wegdek/bermen zal op de
ontdoener/transporteur worden verhaald.
• Na het lossen dienen de vrachtwagens het perceel schoon te verlaten.
Weegbrug
Het bepalen van het aangevoerde gewicht zal gebeuren via weging van de transporten in
geladen en ongeladen toestand. Het verschil tussen beide wegingen is de aangevoerde
hoeveelheid. Doordat ons registratiesysteem gekoppeld is aan de weegbrug is het gebruik van
de weegbrug verplicht. De maximale bruto weegcapaciteit bedraagt 70 ton. Overbelaste
transporten worden niet toegelaten. Schade aan de weegbrug door overbelasting of door
onzorgvuldig manoeuvreren zal op de aanbieder/transporteur worden verhaald. De chauffeur
dient zich voor de weging te melden bij de beheerder.
Aangevoerde vrachten
• Er mogen geen afvalstoffen of bijmengingen in de aangevoerde vrachten aanwezig zijn. Indien
niet tot de grond of baggerspecie behorende afvalstoffen worden waargenomen, wordt de

betreffende vracht geweigerd en dienen deze door de aanbieder te worden verwijderd.
Eventueel door de beheerder gemaakte kosten zullen op de overtreder worden verhaald.
• De grond dient steekvast te worden aangeleverd.
• De baggerspecie dient zoveel mogelijk ‘geknepen’ te worden aangeleverd.
• De beheerder heeft het recht in geval van overtreding van het aanvoerreglement de overtreder
de toegang tot het terrein van de locatie Landgoed Noorderhoek voor onbepaalde tijd te
ontzeggen.
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