Algemene Voorwaarden Verwijdering Afvalstoffen.
Artikel 1 Definities:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Afvalstoffen: de in de overeenkomst aangegeven eenduidige ( uit één afvalstroom bestaande) dan wel samengestelde (uit één of meer
afvalstromen met meerdere componenten bestaande) stoffen waarvan de opdrachtgever zich wenst te ontdoen ten behoeve van be-,
ver-, of eindverwerking.
Afvoeren: het vervoeren van afvalstoffen van de opdrachtgever naar een be-, ver-, of eindverwerkingsinrichting.
Be-, ver-, of eindverwerkingsinrichting. de inrichting waarin afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor hergebruik., nuttige
toepassing of verwerking danwel waar afvalstoffen worden gestort of verbrand danwel waar afvalstoffen worden overgeslagen.
Container.- een laadbak bestemd voor het verzamelen van afvalstoffen.
Opdrachtgever: degene die zich wenst te ontdoen van afvalstoffen.
Opdrachtnemer: degene die zich in het kader van zijn bedrijfsuitoefening bezig houdt met het verwijderen van afvalstoffen.
Verwijderen van afvalstoffen: het door de opdrachtnemer informeren en adviseren van de opdrachtgever over de wijze waarop deze
zich zorgvuldig kan ontdoen van zijn afvalstoffen en het te hanteren inzamelsysteem alsmede het afvoeren van afvalstoffen door de
opdrachtnemer.

Artikel 2 Omschrijving dienstverlening
1.
2.

De opdrachtnemer draagt zorg voor de verwijdering van de afvalstoffen van de opdrachtgever.
Indien de opdrachtnemer de afvalstoffen tevens bewerkt door ze te scheiden, wordt zulks in de overeenkomst aangegeven. Alsdan
zijn de algemene voorwaarden voor scheidingsbedrijven van toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1.

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij door de opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld.

2.

De opdrachtnemer zal een offerte doen. De overeenkomst komt tot stand door de orderbevestiging door de opdrachtnemer. Deze
opdrachtbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. Indien en voor zover de opdrachtgever niet binnen 5
werkdagen na datum van de verzending van de orderbevestiging schriftelijk het tegendeel te kennen heeft gegeven, geld de
orderbevestiging als acceptatie van het aanbod..
Indien en voor zover geen orderbevestiging van de zijde van de opdrachtnemer is uitgegaan, wordt de inhoud van de overeenkomst
bepaald door de op de opdrachtnemer verstrekte registratie- of geleidebon aangegeven voorwaarden. Wanneer de opdrachtnemer
aanvangt de overeenkomst uit te voeren, geldt dit als acceptatie van het aanbod.

3.

Artikel 4 Duur van de overeenkomst
1.
2.

Overeenkomsten worden eenmalig aangegaan, danwel voor een periode, hetzij voor onbepaalde tijd danwel voor bepaalde tijd.
Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen telkens na één jaar worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie
maanden.

Artikel 5 Het afvoeren van afvalstoffen
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Indien de overeenkomst betreft het verwijderen van samengestelde afvalstoffen, deelt de opdrachtnemer bij het aangaan
van de overeenkomst de opdrachtgever schriftelijk mede welke afvalstoffen niet mogen worden aangeboden. Dit geschrift wordt
geacht deel uit te maken van de overeenkomst. Indien de overeenkomst betreft het verwijderen van eenduidige afvalstoffen wordt in
de overeenkomst een omschrijving van deze afvalstoffen gegeven.
Indien de overeenkomst is aangegaan voor een periode staat het de opdrachtnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst vrij
wijzigingen aan te brengen in de afvalstoffen welke mogen worden aangeboden. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever schriftelijk
van deze wijzigingen in kennis, welk geschrift in de plaats treedt van het in het eerste lid bedoelde geschrift. De opdrachtgever heeft
de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden binnen één maand na verzending van de wijzigingen.
Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van het artikel zal de opdrachtgever de container niet gebruiken voor giftige,
zelfontbrandende, bijtende, radioactieve en chemische afvalstoffen, voor explosief materiaal en voor kadavers.
Desgewenst kan de opdrachtnemer van de opdrachtgever verlangen, dat de opdrachtgever bij lediging of vervanging van de container
schriftelijk verklaart, dat zich in de container geen afvalstoffen bevinden als bedoeld in de vorige leden van dit artikel.
De opdrachtnemer is bevoegd een container die afvalstoffen bevat welke overeenkomstig dit artikel niet mogen worden aangeboden,
te weigeren af te voeren.
Indien bij aanbieding van de afvalstoffen aan de be-, ver-, of eindverwerkeringsinrichting blijkt, dat de container afvalstoffen bevat
welke overeenkomstig dit artikel niet hadden mogen worden aangeboden, is de opdrachtnemer bevoegd de container terug te voeren
naar de opdrachtgever of zorg te dragen voor adequate afvoer naar andere be-, ver-, of eindverwerkinsinrichting. De (extra) kosten die
hiermee gepaard gaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.
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Artikel 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De opdrachtgever zal zich houden aan de aanwijzingen van de opdrachtnemer inzake de wijze waarop de afvalstoffen dienen te
worden aangeboden en opgeslagen
De opdrachtgever draagt zorg voor een goed beheer van de geplaatste container.
De opdrachtgever treft de vereiste maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid.
De opdrachtgever draagt zorg voor de vergunningen welke benodigd zijn voor het plaatsen van de container.
In het geval de container is overbeladen of verkeerd beladen, ter beoordeling van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer gerechtigd
de afvoer van de container te weigeren.
Eventuele schade aan een geplaatste container dient zo spoedig mogelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele
onbruikbaar geworden containers worden terstond door de opdrachtnemer vervangen.

Artikel 7
1.
2.

De afvoer van de afvalstoffen geschiedt eenmalig, danwel gedurende een overeengekomen periode in een in de overeenkomst
bepaalde frequentie of op aanwijzing van de opdrachtgever.
Bij overeenkomsten aangegaan voor een periode geschiedt afvoer van afvalstoffen door het plaatsen van één of meer containers en
deze telkenmale te ledigen danwel deze te vervangen door een lege container.

Artikel 8 Wederverhuur.
Het is de opdrachtgever verboden de container te wederverhuren of aan ander ter beschikking te stellen.

Artikel 9 Onderaanneming
In het geval de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst door een derde laat verrichten, blijft de opdrachtnemer verantwoordelijk
voor de verwijdering van de afvalstoffen.

Artikel 10 Prijzen:
1.
2.

3.
4.
5.

Prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
Indien bij overeenkomsten die voor een periode zijn aangegaan gedurende de looptijd van de overeenkomst wijziging plaatsvindt in de
relevante kostenbestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging in de cao of wetten of besluiten van overheidswege, zal
aanpassing van de prijs plaatsvinden overeenkomstig een vanwege de branche opgestelde verklaring of mededeling van een
registeraccountant.
Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel heeft de opdrachtnemer bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd de bevoegdheid
ieder jaar de prijs aan te passen.
De opdrachtgever heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden binnen één maand na de mededeling van de prijsaanpassing
overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit artikel.
De kosten verbonden aan de vergunningen welke benodigd zijn voor het plaatsen van de container alsmede de eventuele daaruit
vloeiende boetes, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 Betaling
l.
2.
3.
4.

Bij eenmalige verwijdering van afvalstoffen vindt betaling plaats a contant dan wel wordt een factuur verzonden. De betaling van deze
factuur dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling bij overeenkomsten voor een periode te geschieden binnen dertig dagen na
factuurdatum.
Bij te late betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, te berekenen over het achterstallige
bedrag, vanaf veertien respectievelijk dertig dagen na de factuurdatum.
Alle kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever.
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Artikel 12 Uitvoering van de dienstverlening
1.
2.
3.
4.
5.

6.

De opdrachtnemer zal bij zijn dienstverlening zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van de milieuhygiënische aspecten.
De opdrachtnemer is verplicht datgene te doen en na te laten wat een goed opdrachtnemer berooid te doen en na te laten.
De opdrachtnemer voert een afvalstoffenadministratie waaruit blijkt de herkomst, aard, samenstelling, gewicht of hoeveelheid van de
afgevoerde afvalstoffen en de bestemming van de afvalstoffen.
De opdrachtnemer treft de noodzakelijke voorzieningen om de dienstverlening op kwalitatief goede wijze te kunnen uitvoeren. Hij
richt zich daarbij op de eisen welke de stichting Miloba (postbus 90154, 5000 LG Tilburg) stelt in het kader van het kwaliteitssysteem.
Met betrekking tot de dienstverlening zullen door de opdrachtnemer normen worden vastgesteld. De controle op het handhaven
danwel naleven van de normen zal vanwege de opdrachtnemer gebeuren. Het staat de opdrachtgever vrij ook afzonderlijk een
controle in te stellen.
In het geval de overeenkomst voor een periode is aangegaan, ziet de opdrachtnemer er op toe dat de voortgang van de werkzaamheden
zoveel mogelijk zonder onderbreken plaatsvindt. Hiertoe gaat opdrachtnemer een vervangingsregeling aan met collega-bedrijven.

Artikel 13 Gewijzigde omstandigheden:
1.

2.

Indien zich naar het oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst
niet mag verwachten, zullen partijen in overleg treden over aanpassing van de overeenkomsten zullen zij te goeder trouw rekening
houden met de redelijke verlangens over en weer.
Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst nieuwe wettelijke voorschriften van kracht worden ter zake van
afvalverwijdering, geven partijen hieraan in goed gemeen overleg gevolg.

Artikel 14 Milieubepalingen:
1.
2.

3.

De opdrachtnemer beschikt over de wettelijke vereiste vergunningen.
De opdrachtnemer handelt overeenkomstig de voorschriften, wetten, verordeningen, maatregelen, en besluiten welke door de
gemeente, de provincie of de rijksoverheid zijn vastgesteld, danwel welke door andere van overheidswege aangewezen organen zijn
vastgesteld.
De opdrachtnemer voert de afvalstoffen af naar een be- , ver-, of eindverwerkingsinrichting die beschikt over de vereiste wettelijke
vergunningen.

Artikel 15 Veiligheid
De opdrachtnemer neemt de vereiste veiligheidsvoorschriften in acht, zowel ten aanzien van het personeel van de opdrachtnemer, ten aanzien
van het personeel van de opdrachtgever als ten aanzien van de directe omgeving waar de containers zijn geplaatst

Artikel 16 Aansprakelijkheid:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat door het acceptatiebeleid van de be-, ver- of
eindverwerkingsinrichting.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij derden of de opdrachtgever ontstaan aan wegdek, trottoir, gebouwen en
dergelijke. danwel persoonlijke of zaakschade veroorzaakt door de container of de containerplaatsing, tenzij de schade een rechtstreeks
gevolg is van het gebruik van ondeugdelijk materieel of van ondeskundig handelen van (het personeel) van de opdrachtnemer.
Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel vrijwaart de opdrachtnemer de opdrachtgever tegen aanspraken van derden
tot vergoeding van de schade. welke een gevolg is van of wordt veroorzaakt door de uitvoering van de overeenkomst.
De opdrachtnemer is verplicht zich voor zijn personeel en materieel te verzekeren voor een bedrag van minimaal € 1.000.000,00 per
gebeurtenis.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht aan het personeel of hulppersonen en de eigendommen van de
opdrachtnemer.
De opdrachtgever is gedurende de periode dat de container tot zijn beschikking staat, aansprakelijk voor de schade ontstaan aan de
container.

Artikel 17 In gebreke blijven en ontbinding:

1.

2.

Iedere partij is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen op de grond dat de andere partij haar verplichtingen
uit hoofde van deze overeenkomst na door de ene partij in gebreke te zijn gesteld, niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde
termijn nakomt.
De ingebrekestelling bevat een nauwkeurige omschrijving van de aard en de ernst van de niet nagekomen verplichtingen, waarbij een
redelijke termijn, doch minimaal vijf werkdagen, wordt gegeven om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

Artikel 18 Geschillen beslechting:
1.

2.
3.

Ten aanzien van geschillen over de uitvoering van de overeenkomst alsmede over de totstandkoming, uitleg en elk ander geschil ter zake
van de overeenkomst is de Nederlandse rechter bevoegd. Bepalende voor welke rechter bevoegd is, is de vestigingsplaats van de
opdrachtnemer.
Met toestemming van de beide partijen kan het geschil ook worden onderworpen aan arbitrage volgens een nader op te maken akte van
compromis.
Een geschil is aanwezig indien één van de partijen zulks stelt.

Artikel 19 Algemene Bepalingingen
1.
2.

3.

Tot de werkingssfeer van deze algemene voorwaarden behoren niet het verwijderen van afvalstoffen in het kader van de gemeentelijke
zorgplicht. alsmede het reinigen en
Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd voor de
opdrachtnemer niet-verbindend, voor zover deze niet uitdrukkelijk schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door de
opdrachtnemer zijn geaccepteerd.
Op de basis van deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
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