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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

hij klachten heeft over de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
3.5 Klachten als bedoeld in artikel 3.4 dienen in ieder geval binnen zeven dagen nadat

1. DEFINITIES

de werkzaamheden zijn beëindigd danwel de oorzaken voor de klachten zijn ontdekt,

1.1 Opdrachtnemer: degene die deze algemene voorwaarden hanteert.

respectievelijk hadden moeten worden ontdekt, aan de direktie van opdrachtnemer

1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

schriftelijk te worden gemeld, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak
jegens opdrachtnemer in verband met bedoelde klachten vervalt.

1.3 Overeenkomst: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand gekomen
overeenkomst ter zake koop / verkoop, huur / verhuur, uitvoering van werkzaam-

3.6 Opdrachtnemer is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst
derden in te schakelen waarvan de kosten conform de verstrekte prijsopgave aan

heden, waaronder wordt begrepen bouwkundige werkzaamheden: grondwerken

opdrachtgever zullen worden doorberekend.

(water- en wegenbouw), hei- en sloopwerkzaamheden, telecommunicatiewerkzaamheden; breekwerkzaamheden, verwijdering, bewerking en scheiding van afvalstoffen

3.7 Voor werkzaamheden waarvoor geen offerte c.q. opdrachtbevestiging is verzonden,
wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

in de ruimste zin des woords, en vervoer en / of physical distribution.
1.4 Offerte: de voorwaarden waaronder opdrachtnemer bereid is de overeenkomst aan

3.8 Indien de overeenkomst niet tot stand komt, is opdrachtnemer gerechtigd alle
kosten welke deze heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken

te gaan.

aan opdrachtgever in rekening te brengen.

1.5 Overmacht: omstandigheden die een zorgvuldige opdrachtnemer niet heeft kunnen
vermijden, waaronder stakingen, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbeperkingen,

3.9 Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en andere (al dan niet soort-

storingen bij de leverancier alsmede de gevolgen daarvan.

gelijke) beschikkingen tijdig verkregen zijn.

1.6 Aflevering: het moment waarop de zaken na uitvoering van de overeenkomst ter
beschikking worden gesteld aan opdrachtgever c.q. rechthebbende.

4
2. TOEPASSELIJKHEID

ADVIEZEN, ONTWERP EN MATERIALEN

4.1 Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene
aard en vrijblijvend.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane

4.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens

offertes, met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en de ten uitvoering van

opdrachtgever uitgewerkt ontwerp noch voor eventuele adviezen van opdrachtgever

een en ander verrichte rechts- en feitelijke handelingen.

of derden naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor

door opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoor-

zover tussen partijen expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.

delijk. Onder functionele geschiktheid van het materiaal of het onderdeel wordt

2.3 De opdrachtnemer wijst uitdrukkelijk enige door opdrachtgever van toepassing

verstaan dat het geschikt is voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van

verklaarde voorwaarden van de hand, ook in geval van enige eerdere verwijzing van

opdrachtgever is bestemd.

de opdrachtgever naar dergelijke voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene
voorwaarden van de opdrachtgever dient schriftelijk met opdrachtnemer te worden

4.3 Voor de door opdrachtnemer zelf gemaakte ontwerpen neemt opdrachtnemer de
verantwoordelijkheid op zich, in het kader waarvan wordt verwezen naar het in

overeengekomen.

artikel 10 van deze voorwaarden ter zake van garantiebepalingen.

2.4 Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of anderszins
onverbindend mochten blijken te zijn of worden verklaard, laat dat de geldigheid

4.4 Opdrachtnemer neemt bij ontwerpen die niet door of namens hem zijn gemaakt alleen

en toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden

de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging in overeenstemming met de

onverlet. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in onderling overleg een

opdracht c.q. het ontwerp alsmede voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen

oplossing zoeken die zoveel mogelijk in overeenstemming is met de strekking van

voor zover deze materialen niet door opdrachtgever zijn voorgeschreven. Opdracht-

de nietig of onverbindend(e) verklaarde bepaling.

gever is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking door
derden te laten onderzoeken, onder betaling van de daaraan verbonden kosten. Na

3. OFFERTES: AANBOD EN OVEREENKOMST

verwerking van de materialen of onderdelen kan opdrachtgever zich er niet op beroepen

3.1 Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is

dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is noch op andere gebreken in
het materiaal die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen ontdekken.

vermeld. Indien een offerte van opdrachtnemer een vrijblijvend aanbod bevat en
dit aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht

4.5 Wenst opdrachtgever bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of

dit aanbod binnen vijf werkdagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen.

namens hem gemaakte ontwerp aan opdrachtnemer over te dragen, dan behoeft

Bij de aanbieding aangegeven omschrijvingen (zoals onder meer specificaties,

opdrachtnemer deze verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan opdrachtnemer

opgegeven bijzonderheden, afbeeldingen, tekeningen, afmetingen, gewichten

dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze overdracht een beslissing te

en gegevens betreffende kleur, etc.) kunnen slechts worden beschouwd als indicatie,

nemen. Opdrachtnemer dient daarbij de gelegenheid te hebben het gehele ontwerp

waaraan opdrachtgever nimmer enig recht kan ontlenen en welke derhalve voor

te bestuderen en na te rekenen en opdrachtgever dient opdrachtnemer alle daartoe
noodzakelijke informatie en medewerking te verschaffen.

opdrachtnemer niet bindend zijn. Eventuele afwijkingen kunnen uitsluitend in geval

4.6 Van opdrachtnemer kan niet worden gevergd dat hij het in 4.5 genoemde onderzoek

van opzet of grove schuld van opdrachtnemer een grond voor aansprakelijkheid

kosteloos verricht, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken dat opdrachtgever de

vormen, onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden. De inhoud

verantwoordelijkheid op opdrachtnemer wil overdragen.

van folders, drukwerken, etc. bindt opdrachtnemer niet tenzij in de aanbieding of

4.7 Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die

overeenkomst uitdrukkelijk daarnaar wordt verwezen.

door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.

3.2 Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt eerst tot stand
nadat opdrachtnemer de opdracht van opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard
danwel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. In dit laatste geval

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard als vermeld in de opdracht en onder

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt opdrachtnemer alle auteurs-

toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

rechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom of soortgelijke

3.3 Mondelinge afspraken verbinden opdrachtnemer slechts nadat en voor zover deze
schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

rechten op alle aan de opdrachtgever verstrekte documentatie, rapporten, adviezen,
afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, apparatuur en overige

3.4 De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer terstond in kennis te stellen indien
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rechten en zaken.

op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend

5.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in lid 1 bedoelde rechten en
zaken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van op-

op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

drachtnemer te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te verveelvoudigen, te

6.6 Indien bij de eindafrekening met opdrachtgever blijkt dat het totaal van het reeds

openbaren of anderszins te gebruiken of te (doen) exploiteren of op enigerlei

verrekende en het nog te verrekenen minderwerk dat van het reeds verrekende en

wijze aan derden ter beschikking te stellen.

met nog te verrekenen meerwerk overtreft, heeft opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen, tenzij het verzoek tot minder-

5.3 Indien de opdrachtgever constateert dat derden inbreuk maken op de in lid 1 be-

werk van opdrachtnemer afkomstig was.

doelde rechten en zaken van opdrachtnemer, is de opdrachtgever verplicht dit
terstond aan opdrachtnemer te melden. De opdrachtgever zal zonder voorafgaande

6.7 Indien als gevolg van een oorzaak, welke niet voor rekening van opdrachtnemer

schriftelijke toestemming van opdrachtnemer op geen enkele wijze zelf in of buiten

komt, buiten de normale achturige werkdag door opdrachtnemer werkzaamheden

recht tegen een dergelijke inbreuk optreden en zal zich ook overigens stipt houden

moeten worden verricht, is opdrachtnemer gerechtigd daarvoor een extra toeslag in

aan alle door opdrachtnemer te geven instructies.

rekening te brengen. Deze toeslag wordt berekend volgens de toepasselijke CAO.
Kosten voor transport worden te allen tijde volgens de normale tarieven geldend

5.4 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken welke voortvloeien

binnen het bedrijf van opdrachtnemer aan opdrachtgever doorberekend.

uit de schending van enig recht van intellectuele of industriële eigendom danwel
enig soortgelijk recht van derden op door de opdrachtgever aan opdrachtnemer in
het kader van de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking gestelde

7. LEVERING- EN LEVERTIJDEN

documenten en zaken, daaronder in ieder geval begrepen documentatie, tekeningen,

7.1 Alle lever- of plaatsingstijden c.q. termijnen voor de uitvoering van werkzaamheden

modellen, monsters, programmatuur en apparatuur.

zijn streeftijden c.q. streeftermijnen, die bij benadering zijn vastgesteld en

5.5 Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan opdrachtnemer wordt

opdrachtnemer niet binden en gaan in wanneer over alle technische details

gegeven en / of de met opdrachtgever gesloten overeenkomst tussentijds beëindigd

overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst

wordt, dient opdrachtgever alle hem door opdrachtnemer verstrekte documenten

noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van opdrachtnemer en – indien toepasselijk

(daaronder begrepen ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen) binnen veertien
dagen franco aan opdrachtnemer te retourneren.

– deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen.
7.2 Opdrachtgever verbindt zich ervoor zorg te dragen dat levering / plaatsing en /
of de werkzaamheden tijdig en op door hem aangegeven plaatsen uitgevoerd

6. PRIJZEN EN PRIJSWIJZIGINGEN; MEER-, MINDER- EN OVERWERK

kunnen worden. Eventuele kosten welke voortvloeien uit het door opdrachtgever

6.1 De door opdrachtnemer gegeven prijzen gelden voor levering c.q. uitvoering af

niet nakomen van het in dit lid bepaalde kunnen door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebracht worden.

werkplaats exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de kosten van materialen
en lonen geldend op de dag van offerte. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen

7.3 Het is opdrachtnemer toegestaan de opdracht eerder dan overeengekomen uit te
voeren. In voorkomende gevallen zal eerst overleg met opdrachtgever worden gevoerd.

zijn de kosten van transport, verzending en montage of installatie niet in de prijs

7.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is opdrachtnemer gerechtigd om in delen

inbegrepen en worden deze apart in rekening gebracht.

te leveren / plaatsen c.q. de overeenkomst in delen uit te voeren. Deze delen kunnen

6.2 Opdrachtnemer heeft het recht alle prijsverhogende factoren – waaronder mede

door opdrachtnemer afzonderlijk worden gefactureerd.

worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten,
sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers,

7.5 Wanneer zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet

alsmede een wijziging in valutaverhoudingen – die zijn ontstaan na het doen van

zijn afgenomen, door opdrachtgever zijn geweigerd of niet kunnen worden aange-

de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, als meerprijs aan de

bracht in het werk, staan de zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden

opdrachtgever te berekenen. De betaling daarvan geschiedt gelijk met die van de

deze voor zijn rekening en risico door opdrachtnemer opgeslagen.

hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.
6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen zijn in de overeengekomen
prijs niet inbegrepen:

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD, RISICO EN (STIL) PANDRECHT
8.1 Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle aan opdrachtgever

a) de kosten van grond-, hei-, hak-, breek-, fundering-, metsel-, timmer-, stukadoors-,

geleverde zaken, zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn

behangers-, schilder-, herstel of ander bouwkundig werk, van welke aard dan

betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer uit hoofde van enige overeenkomst,

ook, noch de kosten van aansluiting op het hoofdbuizennet van riolering, gas of

vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke

water of het hoofdleidingnet van enige elektriciteit- of ander nutsmaatschappij;
b) de kosten van meerdere hulp voor het transport van die (onder)delen welke niet

overeenkomst daaronder begrepen.
8.2 Zolang opdrachtgever nog geen eigenaar van de zaken is, is opdrachtgever zonder

door opdrachtnemer zelf te behandelen zijn alsmede hiertoe te gebruiken hijs-

voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd de

of ander hefwerktuigen;

zaken te vervreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de zaken

c) de kosten van het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan op
het werk aanwezige zaken;

te beschikken anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
8.3 Opdrachtgever is verplicht aan hem geleverde zaken die nog niet volledig zijn

d) de kosten van het bewerken, verwerken, verwijderen en / of het afvoeren van

betaald en mitsdien onder het eigendomsvoorbehoud vallen op afdoende wijze

(verontreinigde) afvalstoffen zowel in vaste als in vloeibare vorm;

te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s en het bestaan van een dergelijke

e) de in geval van export alle daarmee verband houdende kosten, welke – tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen – te allen tijde voor rekening van op-

verzekering op eerste verzoek van opdrachtnemer aan te tonen.
8.4 Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van opdrachtnemer een eerste (stil)

drachtgever komen, die voorts voor alle grensoverschrijdende formaliteiten zorg

pandrecht te vestigen op al zijn bestaande en toekomstige voorraden, inventaris-

dient te dragen;

zaken en debiteurenvorderingen, zulks tot zekerheid voor de verplichtingen van

f) de kosten voor vergunningen en ontheffingen.

opdrachtgever jegens opdrachtnemer uit hoofde van de met deze gesloten

6.4 Alle wijzigingen in de overeenkomst, hetzij door een bijzondere opdracht van

overeenkomsten.

opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt

8.5 Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken, verrichte werkzaamheden en / of

doordat de aan opdrachtnemer verstrekte informatie niet aansluit bij de uitvoering

het door opdrachtnemer tot stand gebrachte werk bij aflevering, oplevering c.q.

van de overeenkomst of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken,

voltooiing van de werkzaamheden te controleren op eventuele gebreken en / of

behoren, wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als

tekorten. Worden gebreken en / of tekorten geconstateerd dan dient opdrachtge

meerwerk, en, voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk.

ver per ommegaande, doch uiterlijk op de tiende werkdag na aflevering, oplevering

6.5 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden
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of voltooiing opdrachtnemer daarvan schriftelijk, gemotiveerd en per aangetekende

brief in kennis te stellen. Blijft opdrachtgever hiermee in gebreke dan wordt

zin bepaalde gelden de fabrieksgarantie bepalingen indien door de fabriek garantie-

opdrachtgever de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden geacht te hebben goedge-

bepalingen worden afgegeven. Opdrachtnemer wordt in dat geval eigenaar van de te

keurd en vervallen daarmee alle rechten die uit reclame zouden kunnen voortvloeien.

vervangen onderdelen. Demontage of montage van deze onderdelen komt voor
rekening van opdrachtgever. Indien de opdracht bestond uit het bewerken van het

9. BETALING

door opdrachtgever toegeleverd materiaal, staat opdrachtgever in voor de deugdelijk-

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de volgende betalingscondities

heid van de uitgevoerde bewerking. Indien gedurende een periode van zes maanden

van opdrachtnemer:

na levering blijkt dat de bewerking ondeugdelijk was, zal opdrachtnemer, naar diens keuze:

-

evering handelszaken: contant;

a) de bewerking opnieuw uitvoeren, mits de opdrachtgever nieuw materiaal toelevert;

-

opgedragen werkzaamheden: te betalen op maandrekening en wel binnen

b) het gebrek herstellen of;
c) opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur.

30 dagen na factuurdatum;
-

10.2 Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft opdrachtnemer het recht om tegen

bij aanneming van werk en ingeval van grote projecten:

teruggave van de ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of de

- 40% van de overeengekomen prijs bij opdracht;
- 40% van de overeengekomen prijs bij aanvoering van de materialen op het werk;

ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herleving of herbewerking van een

- 20% van de overeengekomen prijs bij oplevering.

zaak over te gaan. Nieuw te bewerken materiaal wordt door opdrachtgever voor zijn
rekening ter beschikking gesteld.

9.2 Betaling dient te geschieden op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of
girorekening. Verrekening door opdrachtgever, om welke reden en / of voor welke

10.3 Opdrachtgever dient opdrachtnemer te allen tijde de gelegenheid te bieden een
eventueel gebrek te herstellen, alvorens opdrachtgever ter zake toekomende

vordering dan ook, is niet toegestaan. Klachten over facturen dienen binnen acht

verdere rechten geldend kan maken.

dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij opdrachtnemer te zijn ingediend.
9.3 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd, alvorens met de uitvoering van de over-

10.4 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling,

eenkomst aan te vangen en / of deze te continueren, naar het oordeel van op-

onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na door

drachtnemer voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingverplichtingen

opdrachtgever of namens opdrachtgever door derden aangebrachte wijzigingen
of reparaties, zijn van garantie uitgesloten.

van opdrachtgever te verlangen. Deze bevoegdheid bestaat ook indien krediet is be-

10.5 De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens

dongen. Een weigering van opdrachtgever om aan dit verzoek te voldoen, geeft

opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

opdrachtnemer het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden onverminderd

10.6 De koper/opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig

opdrachtnemer overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op

mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient hij na te gaan of het geleverde aan

schadevergoeding.

de overeenkomst beantwoordt, te weten of de juiste zaken zijn geleverd wat betreft

9.4 Ingeval van niet (tijdige) betaling is opdrachtnemer gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke

kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen en of de afgeleverde zaken

rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is, aan opdrachtgever

voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel, indien deze ontbreken,

in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand

aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

wordt beschouwd. In dat geval is opdrachtnemer voorts gerechtigd om de nakoming
van zijn verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeen-

10.7 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze
binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan Sagro te melden.

komst(en) op te schorten totdat opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen
jegens opdrachtnemer is nagekomen, onverminderd de opdrachtnemer overigens

10.8 Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 werkdagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen 12 maanden na levering, schriftelijk te melden aan Sagro, in welk

ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.

geval koper/opdrachtgever uitsluitend de rechten toekomen.

9.5 De gehele (koop)prijs of aanneemsom in onmiddellijk en volledig opeisbaar indien:
-

betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn;

-

opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling

11. OVERMACHT

aanvraagt of indien het een natuurlijk persoon betreft, diens onder curatele-

11.1 In geval van overmacht wordt de nakoming door ‘verkoper’ en/ of ‘koper’ van de

-

stelling is aangevraagd;

uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opge-

enig beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd en dit

schort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat deze partijen over en weer

beslag gedurende éénmaand wordt gehandhaafd;

tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Van een geval van overmacht

opdrachtgever (natuurlijk persoon) overlijdt, in liquidatie treedt, zijn bedrijfs-

zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de wederpartij

activiteiten geheel of gedeeltelijk staakt of wordt ontbonden.

mededeling worden gedaan.

9.6 Opdrachtnemer is voorts in de in lid 4 en 5 omschreven gevallen gerechtigd naast

11.2 Onder overmacht betreffende deze overeenkomst, wordt tevens verstaan het niet

betaling van hoofdsom en rente betaling van alle buitengerechtelijke kosten

of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens

die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt van opdrachtgever te vorderen.
Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval door opdrachtgever verschuldigd,

‘opdrachtgever’ of ‘opdrachtnemer’ op zich heeft genomen.
11.3 Indien de overmachtsituatie langer aanhoudt (door partijen overeen te komen

wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft
verzekerd. Zij zullen worden berekend in overeenstemming met het degressieve

tijdsperiode), heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te beëindigen.
11.4 Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandig-

incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uit het enkele feit dat

heid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn ver-

opdrachtnemer zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte

plichtingen had moeten nakomen.

van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien
opdrachtnemer het faillissement van opdrachtgever aanvraagt, is deze naast hoofdsom,

12. AANSPRAKELIJKHEID

rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten van de faillissementsaanvrage

12.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (in-)directe schade, hoe ook genaamd, die

verschuldigd.

door of tijdens de levering van zaken en / of uitvoering van werkzaamheden ingevolge de met opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt veroorzaakt.

10. GARANTIE, GEBREKEN

12.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever ten aanzien van

10.1 Garantie wordt gegeven onder de beperking dat opdrachtnemer slechts gehouden is

welke schade dan ook is per schadegeval / gebeurtenis (waarbij een reeks van

gedurende zes maanden na oplevering / aflevering voor defect geraakt materiaal

samenhangende schadegevallen / gebeurtenissen als één schadegeval / gebeurtenis

en / of zaken gratis nieuwe onderdelen te leveren. In afwijking van het in de vorige

geldt) beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer tegen wettelijke aansprake-
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lijkheid is verzekerd. Deze beperking is van toepassing ongeacht de vorm van

opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te

aansprakelijkstelling. Deze beperking is niet van toepassing op directe schade

Middelburg, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer of opzet of grove schuld
van door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde

HOOFDSTUK 2: BIJZONDERE BEPALINGEN

werknemers.
12.3 Alle schadeclaims moeten op straf van verval daarvan binnen twee maanden na het
ontstaan van de schade bij opdrachtnemer zijn gemeld.

A

Verwijdering van afvalstoffen

1.

ALGEMEEN

13. ONTBINDING

Indien OPDRACHTNEMER ten behoeve van opdrachtgever zorgdraagt voor de verwijdering van

13.1 Opdrachtnemer is gerechtigd, onverminderd de hem overigens krachtens de over-

afvalstoffen gelden in afwijking van de hiervoor vermelde algemene voorwaarden de hierna

eenkomst en de wet toekomende rechten, waaronder met name het recht nakoming

volgende bepalingen, doch laat de geldigheid van de ongewijzigde bepalingen onverlet.

en/of schadevergoeding, van opdrachtgever te vorderen, zonder (verdere) vooraf-

1.1 In deze bijzondere bepalingen wordt verstaan onder:

gaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeen-

Afvalstoffen: De in de overeenkomst aangegeven stoffen waarvan opdrachtgever

komst op te schorten danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddel-

zich wenst te ontdoen ten behoeve van be-, ver- of eindverwerking;

lijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke verklaring te ont-

Afvoeren: Het vervoeren van afvalstoffen van opdrachtgever naar een be-, ver- of

binden indien:

eindverwerkingsinrichting;

-

opdrachtgever tekortschiet in enige van zijn verplichtingen uit de overeen-

Be-, ver- of eindverwerkingsinrichting: De inrichting waarin afvalstoffen geschikt

komst, ter zake waarvan opdrachtgever voorafgaand deugdelijk in gebreke is

worden gemaakt voor het gebruik, nuttige toepassing of werking danwel waar

gesteld, doch opdrachtgever gedurende een periode van tien werkdagen nalaat

afvalstoffen worden gestort of verbrand danwel waar afvalstoffen worden overgeslagen;

aan zijn verplichtingen te voldoen;

Container: Een laadbak bestemd voor het verzamelen van afvalstoffen;

aan opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, opdracht-

Opdrachtgever: Degene die zich wenst te ontdoen van afvalstoffen;

gever in staat van faillissement wordt verklaard of opdrachtgever aan zijn

Opdrachtnemer: Degene die zich in het kader van zijn bedrijfsuitoefening bezig

crediteuren een (buitengerechtelijk) akkoord aanbiedt;

houdt met het verwijderen van afvalstoffen;

opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins

Verwijdering van afvalstoffen: Het door OPDRACHTNEMER informeren en adviseren

zijn onderneming liquideert;

van opdrachtgever over de wijze waarop deze zich zorgvuldig kan ontdoen van zijn

beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van opdrachtgever ter zake

afvalstoffen en het te hanteren inzamelsysteem alsmede het afvoeren van afvalstof-

van substantiële schulden van opdrachtgever en dit beslag tenminste één

fen door de OPDRACHTNEMER, daaronder niet begrepen het verwijderen van afval-

maand wordt gehandhaafd.

stoffen in het kader van de gemeentelijke zorgplicht alsmede het reinigen en

-

-

inspecteren van riolen, het vegen van wegen, etc. en het reinigen van kolken.

13.2 De ingebrekestelling dient een nauwkeurige omschrijving van de aard en de ernst
van de niet nagekomen verplichtingen te bevatten waarbij opdrachtgever tien
2.

werkdagen wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
13.3 Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met

OMSCHRIJVING DIENSTVERLENING

2.1 OPDRACHTNEMER draagt zorg voor de verwijdering van de afvalstoffen van opdrachtgever.
2.2 Indien OPDRACHTNEMER de afvalstoffen tevens bewerkt door ze te scheiden, wordt

de nakoming van zijn verplichtingen.

zulks in de overeenkomst aangegeven. Alsdan zijn tevens de bijzondere bepalingen

13.4 In de in lid 1 genoemde gevallen zijn alle door opdrachtgever nog verschuldigde

inzake afvalscheiding van toepassing.

bedragen onmiddellijk en volledig opeisbaar en vervallen alle eventueel getroffen
3.

betalingsregelingen.

AFVOEREN VAN AFVALSTOFFEN

3.1 Bij het aangaan van de overeenkomst deelt OPDRACHTNEMER opdrachtgever

14. RETOURZENDINGEN

schriftelijk mede welke afvalstoffen niet mogen worden aangeboden. Dit geschrift
wordt geacht deel uit te maken van de overeenkomst.

14.1 Retourzendingen worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd tenzij deze hiervoor schriftelijk aan opdrachtgever toestemming heeft gegeven. Retour te zenden

3.2 Indien de overeenkomst is aangegaan voor een periode, staat het OPDRACHTNEMER

zaken dienen na gegeven toestemming aan opdrachtnemer franco te worden ge-

gedurende de looptijd van de overeenkomst vrij wijzigingen aan te brengen in de

retourneerd.

afvalstoffen welke mogen worden aangeboden. OPDRACHTNEMER stelt opdrachtgever

14.2 Ten onrechte en zonder toestemming aan opdrachtnemer geretourneerde zaken

schriftelijk van deze wijzigingen in kennis, welk geschrift in de plaats treedt van

blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever en laten de betalingver-

het in B.3.1 bedoelde geschrift. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen één maand na verzending van de wijzigingen.

plichtingen van opdrachtgever voor de desbetreffende zaken onverlet.
14.3 Indien opdrachtgever zaken die opdrachtnemer van opdrachtgever onder zich heeft,

3.3 Een door OPDRACHTNEMER aan opdrachtgever ter beschikking gestelde container
kan niet gebruikt worden voor andere afvalstoffen dan waarin deze in het kader van

ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling

de gesloten overeenkomst wordt gebruikt.

van het aan opdrachtnemer met betrekking tot deze zaken verschuldigde, heeft
opdrachtnemer het recht om een maand na de ter beschikkingstelling van de zaken

3.4 Desgewenst kan OPDRACHTNEMER van opdrachtgever verlangen dat opdrachtgever

deze na ingebrekestelling voor en namens opdrachtgever te (doen) verkopen onder

bij afvoeren lediging of vervanging van de container schriftelijk verklaart, dat

de verplichting de opbrengst aan opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de

zich in de container geen afvalstoffen bevinden die niet mogen worden aangeboden.

op dat moment bestaande opeisbare vordering van opdrachtnemer op opdracht-

OPDRACHTNEMER is bevoegd een container te weigeren die afvalstoffen bevat

gever, opslag- en verkoopkosten daaronder begrepen.

welke niet mogen worden aangeboden.
3.5 Indien bij aanbieding van de afvalstoffen aan de be-, ver- of eindverwerkingsinrichting

15. GESCHILLEN

blijkt, dat de container afvalstoffen bevat welke in overeenstemming met dit artikel

15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever alsmede op alle

niet hadden mogen worden aangeboden, is OPDRACHTNEMER bevoegd de container

uit de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen opdrachtnemer

terug te voeren naar opdrachtgever of zorg te dragen voor adequate afvoer naar

en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

een andere be-, ver- of eindverwerkingsinrichting. De (extra) kosten die hiermee
gepaard gaan, komen voor rekening van opdrachtgever.

15.2 Alle uit de door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten of
de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen opdrachtnemer en

3.6 Opdrachtgever zal zich houden aan de aanwijzingen van OPDRACHTNEMER inzake de
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boden afvalstoffen door deze te scheiden in verschillende componenten ten

wijze waarop de afvalstoffen dienen te worden aangeboden en opgeslagen.
3.7 Opdrachtgever draagt zorg voor een goed beheer van de geplaatste container.

behoeve van hergebruik, nuttige toepassing en verwerking (verbranden of storten);

3.8 Opdrachtgever treft de vereiste maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid.

Begeleidingsbrief: Een formulier waarop aard, samenstelling, herkomstgegevens en

3.9 Opdrachtgever draagt zorg voor de vergunningen welke benodigd zijn voor het

het gewicht of de hoeveelheid van de aangeboden afvalstoffen worden vermeld,
alsmede de gegevens van de aanbieder, het afvalscheidingsbedrijf en – indien van

plaatsen van de container.

toepassing – de gegevens van de transporteur/inzamelaar;

3.10 In het geval de container is overbeladen of verkeerd beladen, zulks ter uitsluitende
beoordeling van OPDRACHTNEMER, is OPDRACHTNEMER gerechtigd de afvoer van de

Beheerder: Degene die het beheer voert over het afvalscheidingsbedrijf of de door

container te weigeren.

hem aangewezen vertegenwoordiger;

3.11 Eventuele schade aan een geplaatste container dient zo spoedig mogelijk aan
OPDRACHTNEMER te worden gemeld. Eventuele onbruikbaar geworden containers

2.

worden terstond door OPDRACHTNEMER vervangen.

2.1 Het afvalscheidingsbedrijf scheidt de door aanbieder aangeboden afvalstoffen in

OMSCHRIJVING VAN DE DIENSTVERLENING

3.12 De afvoer van de afvalstoffen geschiedt eenmalig, danwel gedurende een overeen-

componenten, zodat deze componenten opnieuw kunnen worden gebruikt (in de

gekomen periode in een in de overeenkomst bepaalde frequentie of op aanwijzing

vorm van hergebruik of nuttige toepassing) danwel definitief kunnen worden

van opdrachtgever.

verwerkt (in de vorm van verbranden of storten).

3.13 Bij overeenkomsten aangegaan voor een periode geschiedt de afvoer van afvalstoffen
door het plaatsen van één of meer containers en deze telkenmale te ledigen danwel

3.

deze te vervangen door een lege container.

3.1 De door het afvalscheidingsbedrijf aan de aanbieder gezonden orderbevestiging

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. Een door het afvalscheidings

3.14 Het is opdrachtgever verboden de container geheel of gedeeltelijk aan een ander,

bedrijf uitgebracht aanbod in de vorm van een orderbevestiging wordt beschouwd

voor welk doel dan ook, ter beschikking te stellen.

te zijn geaccepteerd indien de aanbieder niet binnen 5 werkdagen na de verzend
4.

MILIEUBEPALINGEN

datum schriftelijk het tegendeel te kennen heeft gegeven.

4.1 OPDRACHTNEMER beschikt over de (wettelijk) vereiste vergunningen ter zake van de

3.2 Bij gebrek aan een orderbevestiging, wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald
door de op de door het afvalscheidingsbedrijf verstrekte omschrijvingsformulier of

verwijdering van afvalstoffen.

begeleidingsbrief aangegeven voorwaarden. Wanneer het afvalscheidingsbedrijf

4.2 OPDRACHTNEMER treft de noodzakelijke voorzieningen om de dienstverlening in
overeenstemming met de voorschriften, wetten, verordeningen, maatregelen en

aanvangt de overeenkomst uit te voeren, geldt dit als acceptatie van het aanbod

besluiten welke door de gemeente, de provincie, de rijksoverheid, danwel door

door de aanbieder.

andere van overheidswege aangewezen organen ter zake van de verwijdering van
afvalstoffen zijn vastgesteld. Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst

4.

nieuwe (wettelijke) voorschriften van kracht worden ter zake van afvalverwijdering,

4.1 Het afvalscheidingsbedrijf hanteert de als bijlage aan deze algemene voorwaarden

HET AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN

zullen OPDRACHTNEMER en opdrachtgever zich hieraan houden en – voor zover

gehechte acceptatievoorwaarden, waarin onder meer is opgenomen:

noodzakelijk – tot aanpassing van de tussen hen bestaande overeenkomst overgaan.

a) Een overzicht van afvalstoffen die het afvalscheidingsbedrijf op grond van zijn
vergunningen accepteert;

4.3 OPDRACHTNEMER voert de afvalstoffen af naar een be-, ver- of eindverwerkings-

b) De tijden gedurende welke de aanbieder zijn afvalstoffen kan aanbieden;

inrichting die beschikt over de vereiste (wettelijke) vergunningen. Uitdrukkelijk is

c) De wijze waarop de afvalstoffen moeten worden aangeboden.

tussen OPDRACHTNEMER en opdrachtgever overeengekomen dat OPDRACHTNEMER
niet aansprakelijk is voor schade welke ontstaat door het acceptatiebeleid van de

4.2 Aanbieder ontvangt bij de opmaking van het omschrijvingsformulier de opname van
acceptatievoorwaarden, die deel uitmaken van de overeenkomst. Aanbieder biedt

be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.

zijn afvalstoffen aan in overeenstemming met de acceptatievoorwaarden.
5.

AANSPRAKELIJKHEID

4.3 Het afvalscheidingbedrijf kan de acceptatievoorwaarden wijzigen gedurende de
looptijd van de overeenkomst. Het afvalscheidingsbedrijf zendt aanbieder een

5.1 OPDRACHTNEMER is niet aansprakelijk voor schade bij derden of opdrachtgever
ontstaan aan wegdek, trottoir, gebouwen en dergelijke, danwel persoonlijke of

exemplaar de gewijzigde acceptatievoorwaarden die in de plaats treden van de

zaakschade veroorzaakt door de container of de containerplaatsing, tenzij de

hiervoor in 4.2 bedoelde acceptatievoorwaarden. Aanbieder kan de overeenkomst

schade een rechtstreeks gevolg is van het gebruik van ondeugdelijk materiaal of

binnen één maand na verzending van het gewijzigde exemplaar ontbinden. Bij
overschrijding van deze termijn vervalt deze bevoegdheid.

van ondeskundig handelen van (het personeel) van OPDRACHTNEMER.
5.2 Opdrachtgever vrijwaart OPDRACHTNEMER tegen aanspraken van derden tot vergoeding

4.4 De aanbieder dient de afvalstoffen zodanig aan te bieden, dat verlies en/of wegwaaien ervan wordt voorkomen en dat geen hinder aan derden wordt veroorzaakt.

van schade, welke een gevolg is van of wordt veroorzaakt door de uitvoering van de

4.5 Aanbieder meldt zich bij de beheerder.

overeenkomst.
5.3 Opdrachtgever is gedurende de periode dat de container tot zijn beschikking staat,

4.6 Aanbieder verschaft de beheerder alle benodigde informatie door middel van een
registratieformulier.

aansprakelijk voor aan de container ontstane schade.

4.7 Het afvalscheidingsbedrijf bepaalt op voor de aanbieder bindende wijze de hoeveel-

B. Dienstverlening als afvalscheidingsbedrijf

heid en/of het gewicht van de aangeboden afvalstoffen met behulp van een geijkte

1.

en met de alsdan geldende wettelijke voorschriften in overeenstemming zijnde

DEFINITIES

middelen. Het aldus verkregen resultaat wordt op het registratieformulier vermeld.

1.1 In deze bijzondere bepalingen wordt verstaan onder:
Aanbieder: Degene die zich wenst te ontdoen van afvalstoffen. De aanbieder kan

4.8 De beheerder bepaalt of de aangeboden afvalstoffen worden geaccepteerd. De
geweigerde afvalstoffen dienen onmiddellijk door de aanbieder te worden afgevoerd.

degene zijn bij wie de afvalstoffen zijn ontstaan (de ontdoener) en/of de inzamelaar/

4.9 Het terrein van het afvalscheidingsbedrijf is uitsluitend toegankelijk voor personen

transporteur die de afvalstoffen voor eigen rekening vervoert van de ontdoener

die afvalstoffen aanbieden en het personeel van het afvalscheidingsbedrijf.

naar het afvalscheidingsbedrijf;
Acceptatievoorwaarden: De acceptatievoorwaarden als bedoeld in artikel C4 van

4.10 Buiten de tijden zoals vermeld in de acceptatievoorwaarden kunnen geen afvalstoffen
worden aangeboden, tenzij in overleg met de beheerder andere openingstijden

deze bijzondere bepalingen, die aan deze algemene voorwaarden zijn gehecht en

worden vastgesteld.

daarvan deel uitmaken;
Afvalscheidingbedrijf (afvalverwerkings- en verwerkingsbedrijf of afval recycling

4.11 Op het terrein van het afvalscheidingsbedrijf zijn de regels van de Wegenverkeers-

bedrijf): Het bedrijf dat zich bezighoudt met het bewerken van de aan hem aange-
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wet onverkort van toepassing.

4.12 Betreding van het terrein van het afvalscheidingsbedrijf gebeurt geheel op eigen risico.

hemzelf hetzij door derden – ofwel aangeboden aan verbrandingsinrichtingen of

4.13 Tijdens zijn aanwezigheid op het terrein van het scheidingsbedrijf houdt de

stortplaatsen die over de vereiste vergunningen beschikken.

aanbieder zich strikt aan de aanwijzingen van het personeel van het personeel van
10. VEILIGHEID

het scheidingsbedrijf.

10.1 Het afvalscheidingsbedrijf neemt de vereiste veiligheidsvoorschriften in acht, zowel
5.

TARIEVEN

ten aanzien van eigen personeel, ten aanzien van het personeel van de aanbieder
als ten aanzien van de directe omgeving.

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden de tarieven van
het afvalscheidingsbedrijf per ton aangeboden afval en worden de tarieven berekend

11. AANSPRAKELIJKHEID

over het gewicht of de hoeveelheid zoals op het registratieformulier is vermeld.
5.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.2 van de algemene bepalingen van deze

11.1 Het afvalscheidingsbedrijf aanvaardt tegenover de aanbieder verantwoordelijkheid

voorwaarden, kan het afvalscheidingsbedrijf bij overeenkomsten voor onbepaalde

voor een doelmatige en milieuhygiënische verantwoorde scheiding, be- en/of

tijd ieder jaar de prijs aanpassen.

verwerking van de door hem geaccepteerde afvalstoffen. Het afvalscheidingsbedrijf
aanvaardt tevens de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan alle voor hem

6.

BETALING

geldende wettelijke bepalingen.

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling plaats

11.2 Het afvalscheidingsbedrijf is voor zijn personeel en materieel tegen wettelijke

te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder compensatie of inhouding.

aansprakelijkheid verzekerd voor een bedrag van € 5.000.000,- per gebeurtenis met
een maximum van € 10.000.000,- per jaar.

De facturen hebben betrekking op reeds aangeboden afvalstoffen.

11.3 De aanbieder is aansprakelijk voor alle schade die het afvalscheidingsbedrijf mocht
7.

UITVOERING VAN DE DIENSTVERLENING

lijden ten gevolge van het niet of niet volledig voldoen door aanbieder aan de voorwaarden van de overeenkomst, inclusief deze voorwaarden. Deze aansprakelijkheid

7.1 Het afvalscheidingsbedrijf zal bij zijn dienstverlening zorgvuldigheid betrachten ten

strekt zich ook uit tot schade die het afvalscheidingsbedrijf mocht lijden ten

aanzien van milieuhygiënische aspecten.

gevolge van onjuiste, onduidelijke of onvoldoende opgave van aard, samenstelling

7.2 Het afvalscheidingsbedrijf verplicht zich datgene te doen en/of na te laten wat een

of andere wezenlijke eigenschappen van de aangeboden zaken. De aansprakelijk-

goed afvalscheidingsbedrijf behoort te doen en/of na te laten.

heid strekt zich tevens uit tot schade aan de installaties waarvan het afvalscheidings-

7.3 Het afvalscheidingsbedrijf voert een afvalstoffenadministratie waaruit in ieder

bedrijf zich bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden bedient,

geval blijkt de herkomst, aard, samenstelling, gewicht of hoeveelheid en eventuele

alsmede bedrijfs- of gevolgschade.

inzamelaar/transporteur van de geaccepteerde afvalstoffen, alsmede de aard,
samenstelling en ontvangers van de eventueel na scheiding resterende componenten.

11.4 Het afvalscheidingsbedrijf is niet jegens de aanbieder noch jegens derden aansprakelijk
voor enige schade veroorzaakt aan zaken en/of personen door of als gevolg van

7.4 Het afvalscheidingsbedrijf treft de noodzakelijke voorzieningen om de dienst-

het gebruik van de door haar ter beschikking gestelde zaken. De aanbieder vrijwaart

verlening op kwalitatief goede wijze te kunnen uitvoeren.

het afvalscheidingsbedrijf voor iedere vordering ingesteld door derden terzake van

7.5 Met betrekking tot de uitvoering van de dienstverlening zijn door het afvalscheidings-

een dergelijke aansprakelijkheid.

bedrijf normen vastgesteld. De controle op het handhaven danwel naleven van die
normen gebeurt door het afvalscheidingsbedrijf. De aanbieder kan desgewenst ook

11.5 De aanbieder vrijwaart het afvalscheidingsbedrijf terzake van vorderingen van derden
als gevolg van handelingen of nalatigheid die aan de aanbieder moeten worden

zelf een controle terzake in stellen.

toegerekend.

7.6 Ingeval de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, spant het afvalscheidingsbedrijf zich in voor een zoveel mogelijk ononderbroken voortgang van de werkzaamheden. Hiertoe gaat het afvalscheidingsbedrijf een vervangingsregeling aan

C

Physical Distribution

met collega bedrijven.

1.

TOEPASSELIJKHEID PHYSICAL DISTRIBUTION VOORWAARDEN 2000

1.1 Indien OPDRACHTNEMER ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden verricht
8.

GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN

zoals vervoer, expeditie, lossen, inslag, opslag, uitslag, laden, voorraadbeheer,

8.1 Indien zich naar het oordeel van het afvalscheidingsbedrijf of de aanbieder

assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, verzendgereed maken, facturering,

gedurende de looptijd van de overeenkomst omstandigheden voordoen die van

informatie-uitwisseling en –beheer met betrekking tot zaken, worden die werkzaam-

dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

heden uitsluitend verricht overeenkomstig de bepalingen van de “Physical Distribution

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen

Voorwaarden” van de Physical Distribution Group, laatst gewijzigde tekst, zoals

het afvalscheidingsbedrijf en de aanbieder in overleg treden over aanpassing van

deze laatstelijk zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op

de overeenkomst en zullen zij te goeder trouw rekening houden met de over en

1 september 2000 onder nummer 177/2000 en ter griffie van de Rechtbank te

weer bestaande redelijke wensen.

Rotterdam op 1 september 2000 onder nummer 116/2000.

8.2 Indien gedurende de looptijd van een overeenkomst nieuwe (wettelijke) voorschriften

1.2 De bepalingen van deze bijzondere afdeling zijn niet van toepassing op de behand-

van kracht worden die betrekking hebben op de dienstverlening van het afval-

ling en/of het vervoer van chemicaliën en verontreinigde en/of gevaarlijke stoffen.

scheidingsbedrijf, zullen het afvalscheidingsbedrijf en de aanbieder zich hieraan

1.3 De in de “Physical Distribution Voorwaarden 2000” genoemde algemene voorwaarden

houden en – voorzover nodig – tot dienovereenkomstige aanpassing van die over-

maken een onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

eenkomst overgaan.

D Huurovereenkomsten
9.

MILIEUBEPALINGEN

1.

9.1 Het afvalscheidingsbedrijf beschikt over de geldende (wettelijk) vereiste ver-

ALGEMEEN

1.1 Indien OPDRACHTNEMER als verhuurder met opdrachtgever als huurder, een

gunningen terzake van afvalscheiding.

huurovereenkomst roerende zaken als hierna bedoeld aangaat, gelden in afwijking

9.2 Het afvalscheidingsbedrijf handelt overeenkomstig de geldende voorschriften,

van de hiervoor vermelde algemene bepalingen de hierna volgende bepalingen,

wetten, verordeningen, maatregelen en besluiten die door de gemeente, de pro-

doch laat de geldigheid van de ongewijzigde bepalingen onverlet.

vincie, de rijksoverheid danwel door andere van overheidswege aangewezen
2.

organen ter zake van afvalscheiding zijn vastgesteld.
9.3 De na scheiding resterende componenten worden door het afvalscheidingsbedrijf

HUUROVEREENKOMST

2.1 Huurovereenkomsten roerende zaken worden schriftelijk aangegaan voor een

met inachtneming van de wettelijke regels ofwel opnieuw gebruikt – hetzij door

bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde, duur. Na het verstrijken van deze
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8.

duur eindigt de huurovereenkomst van rechtswege.

OVERIGE INFORMATIEPLICHTEN VAN HUURDER

8.1 Huurder is verplicht verhuurder alle informatie verschaffen en medewerking
3.

WAARBORGSOM

verlenen, die verhuurder voor de uitoefening van diens rechten uit de huurovereenkomst noodzakelijk mocht achten en in ieder geval onverwijld te informeren:

3.1 Huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde zaak in ontvangst neemt, een door

a) Indien koper surséance van betaling heeft aangevraagd of indien zijn faillissement

verhuurder vast te stellen waarborgsom te voldoen.

is aangevraagd of uitgesproken of indien hij enige betalingsregeling met één of

3.2 Verhuurder behoudt zich het recht voor de vervallen huurtermijnen en/of kosten

meer van zijn crediteuren treft;

van reparatie/ reiniging en/of iedere andere vordering van verhuurder op huurder

b) Indien door derden beslag wordt gelegd op de roerende zaken, danwel op enig

te verrekenen met de waarborgsom.

ander vermogensbestanddeel van huurder, alsmede indien derden aanspraken

3.3 Verhuurder is verplicht de waarborgsom bij het einde van de huurovereenkomst aan
de huurder te retourneren, mits de huurder aan al zijn verplichtingen ten opzichte

menen te kunnen doen gelden op de roerende zaken en/of indien derden

van verhuurder heeft voldaan.

maatregelen (dreigen te) nemen waardoor de roerende zaken uit de macht van
huurder (dreigen te) raken;

3.4 Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

c) Indien huurder zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of zijn onderneming
4.

HUURPRIJS

anderszins liquideert.
8.2 Huurder zal in de hiervoor in 8.1 genoemde gevallen voor eigen rekening alle

4.1 De huurprijs, die door huurder aan verhuurder (eventueel periodiek voor in de
huurovereenkomst genoemde perioden) verschuldigd is, wordt bepaald en vast-

maatregelen nemen, die noodzakelijk zijn om de rechten van verhuurder terzake

gelegd in de huurovereenkomst. De overeengekomen huurprijs is exclusief BTW.

van de roerende zaken te handhaven. In ieder geval zal huurder derden, die enige

4.2 Indien huurder de gehuurde roerende za(a)k(en) om welke reden dan ook (tijdelijk)

aanspraak op de roerende zaak menen te kunnen doen gelden danwel de vrije

niet kan gebruiken, heeft dit geen invloed op de betalingsverplichtingen van

beschikking door huurder en/of verhuurder dreigen aan te tasten, informeren over

huurder ten opzichte van verhuurder.

de tussen hen bestaande huurovereenkomst, alsmede over de (eigendoms-)rechten
van verhuurder van die zaken.

5.

TER BESCHIKKING STELLEN VAN HET GEHUURDE

8.3 Indien huurder tekortschiet in de nakoming van de hiervoor in 8.2 genoemde
verplichting(en) is verhuurder gerechtigd zonder voorafgaand overleg met huurder,

5.1 De gehuurde roerende zaak wordt door huurder afgehaald op de in de huurovereenkomst aangegeven plaats van aflevering. Alle kosten van transport, aflevering en

op kosten en voor rekening van huurder de door verhuurder voor handhaving van

installatie zijn voor rekening van huurder. Deze kosten zijn niet in de huurprijs

zijn rechten noodzakelijk geachte maatregelen te nemen.

inbegrepen, maar worden door verhuurder additioneel in rekening gebracht en
dienen tegelijk met de (eerste) huur(termijn) aan verhuurder betaald te worden.

9.

BETALING VAN DE HUURPRIJS

9.1 De overeengekomen huurprijs, is door huurder bij vooruitbetaling verschuldigd,
6.

GEBRUIK VAN HET GEHUURDE

zonder korting of verrekening. Ingeval van periodieke huurbetalingen, zal de
betaling van de eerste verschuldigde huurtermijn dienen plaats te vinden bij

6.1 Huurder verplicht zich de aan hem verhuurde roerende zaken als een goed huisvader
te gebruiken, overeenkomstig de bestemming en uitrusting ervan. Huurder verklaart

aflevering van de roerende zaken. De betaling van de daaropvolgende huurter-

zich bekend met de werking van de roerende zaken en verplicht zich deze uitsluitend

mijnen dienen bij vooruitbetaling op de in de huurovereenkomst vermelde tijdstippen plaats te vinden.

laten gebruiken door personen die hij dienovereenkomstig heeft geïnstrueerd.

9.2 Hetgeen in de artikelen A.9.2 tot en met A.9.6 van de Algemene Bepalingen van

6.2 Huurder verplicht zich:

deze voorwaarden bepaald is van overeenkomstige toepassing.

a) De aan hem verhuurder zaken in goede staat te (doen) houden overeenkomstig
de richtlijnen en onderhoud zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing van de

10. NIET-NAKOMIG, OPSCHORTING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING, TERUGGAVE VAN

fabrikant;

DE ROERENDE ZAKEN

b) De aan hem verhuurde zaken dagelijks te onderhouden overeenkomstig de

10.1 Indien huurder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting ten opzichte van

gebruiksaanwijzing;

verhuurder uit hoofde van de huurovereenkomst, is verhuurder gerechtigd de

c) De aan hem verhuurde zaken, zelf, met in achtneming van de eisen van de

nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst op te

fabrikant te repareren.

schorten, totdat huurder zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

6.3 Het is huurder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, niet

10.2 Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder

toegestaan:

gerechtelijke tussenkomst en zonder dat daartoe een (schade)vergoeding verschul-

a) De aan hem verhuurde zaken voor andere doeleinden te gebruiken dan is

digd is door middel van opzegging te beëindigen indien:

overeengekomen;

a) Huurder ten opzichte van verhuurder, nadat verhuurder huurder deugdelijk

b) Aan de aan hem verhuurde zaken wijzigingen aan te (laten) brengen of aard- of

in gebreke heeft gesteld, in verzuim is met de nakoming van enige verplichting

nagelvast te (doen) verbinden aan enige registergoed;

uit de huurovereenkomst;

c) De aan hem verhuurde roerende zaken geheel of gedeeltelijk aan derden (onder)

b) Zich één van de in artikel 8 van deze bepalingen genoemde gevallen voordoet.

te verhuren en/of ter beschikking te stellen en/of te laten gebruiken.

10.3 Ingeval van tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst wegens één van
7

INSPECTIE, SCHADE EN VERZEKERING

de hiervoor in artikel 10.2 genoemde gevallen, zijn de op dat moment nog resterende
huurtermijnen in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar. Verhuurder behoudt in dat

7.1 Verhuurder of diens gemachtigde heeft tijdens kantooruren te allen tijde het recht de

geval voorts alle rechten om de ter zake van en/of uit de beëindiging van de huur

plaats(en) te betreden waar de roerende zaken zich bevinden teneinde deze te inspecteren.

overeenkomst gemaakte kosten en/voor geleden schade op huurder te verhalen.

7.2 Ingeval van schade aan de roerende zaken, is huurder – ongeacht de oorzaak –

10.4 Verhuurder is in geval van tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst

verplicht verhuurder hiervan onverwijld op de hoogte te brengen en alle aan-

gerechtigd om onmiddellijke afgifte van de roerende zaken te vorderen en huurder

wijzingen van verhuurder dienaangaande stipt op te volgen.

machtigt hierbij verhuurder onvoorwaardelijk en onherroepelijk om de plaats(en)

7.3 Huurder is verplicht de gehuurde zaken vanaf de eerste dag van de huurperiode tot
en met de dag van aflevering te verzekeren en verzekerd te houden bij een Neder-

waar de roerende zaken zich bevinden, te betreden, zonder dat hiervoor een rechter-

landse verzekeringsmaatschappij en volgens de voorwaarden “all risk”. Verhuurder

lijk vonnis zal zijn vereist, zodat verhuurder zich weer in het bezit van de roerende
zaken kan stellen.

is gerechtigd een kopie van de verzekeringspolis op te vragen en bij onvoldoende
verzekering het gehuurde bij te verzekeren op kosten van huurder.

10.5 Onverminderd het in 10.4 bepaalde, is huurder verplicht bij beëindiging van de
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huurovereenkomst op zijn kosten de roerende zaken in goede staat af te leveren

een zonder gerechtelijke tussenkomst direct opeisbare boete van € 1.000,- per dag

aan verhuurder of een door verhuurder aangewezen derde. Alle in verband hiermee

of dagdeel dat de tekortkoming voortduurt. Het afvalscheidingsbedrijf is in dat

te maken (transport-)kosten zijn voor rekening van huurder.

geval voorts gerechtigd de niet geaccepteerde afvalstoffen te (doen) verwijderen.
De daarmee gemoeide kosten (waaronder in ieder geval begrepen alle gemaakte

11. OVERDRACHT VAN ROERENDE ZAKEN EN VAN RECHTEN UIT DE HUUROVEREEN-

kosten in verband met beheer, afvoer, opslag en verwerking van de afvalstoffen,

KOMST

één en ander in de ruimste betekenis) zijn voor rekening van de aanbieder, onver

11.1 Het is huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan

minderd de aan het afvalbedrijf overigens toekomende rechten op schadevergoeding.

de aan huurder krachtens de huurovereenkomst toekomende rechten en/of roerende

1.9 Het afvalscheidingsbedrijf is niet aansprakelijk voor het door de aanbieder betreden
van en het rijden op zijn bedrijfsterrein.

zaken aan enige derde te vervreemden en/of over te dragen of met enig beperkt
recht te bezwaren noch met enige derde een overeenkomst aan te gaan waarbij

1.10 Uitsluitend de chauffeur van het transportmiddel, waarmee de afvalstoffen worden
aangeboden, is bevoegd op het bedrijfsterrein van het afvalscheidingsbedrijf het

huurder zich tot het verrichten van voornoemde rechtshandelingen verplicht.

transportmiddel te verlaten.

11.2 Verhuurder is gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst, de roerende zaken
alsmede de verhuurder overigens met betrekking tot de roerende zaken toekomende

1.11 De aanbieder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem, zijn personeel

rechten geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden en/of over te dragen of

of het door hem gebruikte (transport)materieel danwel de door hem aangeboden

tot zekerheid te verpanden. In geval van overdracht van rechten uit de huurover

afvalstoffen of andere stoffen, aan personeel en/of eigendommen van het

eenkomst en/of van de roerende zaken zal de verkrijger jegens huurder alle rechten

afvalscheidingsbedrijf of van derden, veroorzaakte schade. De aanbieder vrijwaart

van verhuurder ingevolge de huurovereenkomst kunnen uitoefenen.

het afvalscheidingsbedrijf voor alle aanspraken van derden ter zake van voornoemde schade.

ACCEPTATIEVOORWAARDEN TER ZAKE VAN
DIENSTVERLENING ALS AFVALSCHEIDINGSBEDRIJF
ALS BEDOELD IN ARTIKEL B 4 VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

1.12 Indien de aanbieder in strijd handelt met deze acceptatievoorwaarden, is het
afvalscheidingsbedrijf bevoegd aan de aanbieder de toegang tot zijn bedrijfsterrein
te ontzeggen.

ALGEMEEN

1.1 Door het afvalscheidingsbedrijf zullen uitsluitend afvalstoffen ter verwerking
worden geaccepteerd conform de daartoe aan het afvalscheidingsbedrijf verleende
en geldende vergunningen, zowel voor wat betreft het soort afval als de regio van
herkomst. Ter zake van voornamelijk (maar niet uitsluitend) afvalstoffen, afkomstig
van buiten bedoelde regio is voorafgaande schriftelijke toestemming en vergunning
van de vergunningverlenende instantie vereist.
1.2 Onder het “afvalscheidingsbedrijf” wordt in deze acceptatievoorwaarden mede
verstaan de door hem aangestelde beheerder. Onder “aanbieder” wordt in deze
acceptatievoorwaarden mede verstaan de door de aanbieder ingeschakelde vervoerder.
1.3 Het aanbieden van afvalstoffen aan het afvalscheidingsbedrijf ter verwerking kan
uitsluitend plaatsvinden tijde de door hem gehanteerde openingstijden (maandag
tot en met vrijdag 07.00 tot 18.00 uur) met uitzondering van de wettelijke vast
gestelde feestdagen. Open beladingen dienen te zijn afgedekt met een zeil of een
net. Alvorens de aangeboden afvalstoffen worden gestort, dienen deze te worden
gewogen op een weegbrug.
1.4 Bij het aanbieden van afvalstoffen dient de aanbieder alle aanwijzingen van het
scheidingsbedrijf stipt op te volgen en de op het registratieformulier gevraagde
gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. De aanbieder is verplicht op eerste
verzoek van het afvalscheidingsbedrijf een monster van de aan te bieden afvalstoffen te leveren.
1.5 Bij twijfel van het afvalscheidingsbedrijf over de herkomst van het aangeboden
afval kan van de aanbieder een analyserapport en een (nadere) legitimatie worden
verlangd.
1.6 Het afvalscheidingsbedrijf beslist mede op basis van de door de aanbieder
verstrekte gegevens en het door hem ingevulde registratieformulier alsmede de
visuele beoordeling van de lading of de aangeboden afvalstoffen worden geaccepteerd
en is bevoegd aan die acceptatie nadere voorwaarden te verbinden. Indien er een
analyserapport ter zake van de aangeboden afvalstoffen is opgesteld is de aanbieder verplicht het afvalscheidingsbedrijf hierin op voorhand inzage in te verlenen
en zal het afvalscheidingsbedrijf aan de aanbieder schriftelijk laten weten of hij de
aangeboden afvalstoffen accepteert.
1.7 Indien bij nadere controle blijkt dat de aangeboden afvalstoffen alsnog geheel
of gedeeltelijk niet door het afvalscheidingsbedrijf kunnen worden geaccepteerd,
is de aanbieder verplicht de aangeboden afvalstoffen op eigen kosten te (doen)
verwijderen, indien het afvalscheidingsbedrijf de aanbieder daartoe binnen 24 uur
na storting van de afvalstoffen (telefonisch) heeft gesommeerd.
1.8 De aanbieder verbeurt bij niet en/of niet-volledige en/of niet-tijdige nakoming
van de hiervoor in 1.7 genoemde verplichting aan het afvalscheidingsbedrijf
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