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> 1 Toepasselijkheid

(1)  Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aan biedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeien de verbintenissen.

(2)  Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schrif telijk geschieden, en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeen-

komst waarop de afwijkingen be trekking hebben.

> 2 Aanbiedingen, opdrachten

(1)  De opdrachtgever is verplicht ons, ook zonder daartoe strekkend verzoek, schriftelijk alle gegevens en instructies te verstrekken die 

voor uitvoering van de te verstrekken opdracht en derhalve voor het voorbereiden daarvan inclusief het doen van een aanbieding van 

belang zijn en die hem bekend zijn of redelijkerwijs bekend hoorden te zijn.

(2)  Onze aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds 

geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door ons binnen 5 dagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.

(3)  In geval van opdracht door opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding door ons, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer 

wij deze binnen 8 dagen na ontvangst bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.

(4)  Wij staan er slechts voor in dat door ons geoffreerde c.q. geleverde apparatuur en/of installaties op zich voldoen aan de daaraan te 

stellen (wettelijke) vereisten, doch wij staan er nimmer voor in dat deze ook voldoen aan de plaatselijke of landelijke overheidsvereis-

ten in combinatie met de locatie / omgeving, waar deze apparatuur/installaties worden geplaatst en / of aangesloten. De opdrachtgever 

is zelf volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan alle overheidsvereisten en het verkrijgen van eventueel benodigde vergunnin-

gen en / of verzekeringen e.d. voor (het gebruik van) de apparatuur en / of installaties.

(5)  Van een aanbieding deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk doch 

nimmer bindend en blijven eigendom van ons. Zij mogen niet zonder onze toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden 

overhandigd of op enige wijze openbaar worden gemaakt en dienen bij niet aanvaarding van de aanbieding onverwijld aan ons te 

worden geretourneerd.

> 3 Prijzen, aanneemsommen en betalingen 

(1)  Alle prijzen, aanneemsommen en betalingen over en weer geschieden in euro’s.

(2)  Alle prijzen en aanneemsommen gelden voor levering af ons bedrijf en zijn exclusief verpakkings- en verzendkos ten, en tevens exclu-

sief B.T.W. In geval het betreft het inzamelen en verwerken van afvalstoffen gelden de prijzen voor in ontvangstname op de met de 

opdrachtgever overeen te komen locatie en vermeldt de aanbieding eventuele bijzondere heffingen en toeslagen.

(3)  Wij zijn bevoegd de overeengekomen prijzen en aanneemsommen op grond van een stijging van onze kosten te verhogen. Indien 

dit leidt tot een prijsverhoging van meer dan 15 % heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de 

opdrachtgever daarbij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

(4)  Van prijsverhogende omstandigheden is voorts sprake indien:

 (a)  Opdrachtgever aanvullingen en / of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden / opdracht wenst en wij van oordeel zijn 

dat de opdracht daardoor wordt verzwaard of uitgebreid;

  (b)  Wij aanvulling en / of wijzigingen van de overeenkomst wensen omdat dit naar ons redelijk oordeel noodzakelijk is wegens nieuwe 

of gewijzigde (overheids)voorschriften en / of wegens niet nakoming door de opdrachtgever van enige verplichting uit hoofde van 

de overeenkomst.

  Indien wij menen dat van meerwerk sprake is, zullen wij de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen  onder 

opgave van de gevolgen van dat meerwerk voor de overeengekomen prijs en leveringstermijn(en). Wij zijn gerechtigd het meerwerk 

eerst uit te voeren na ontvangst van een schriftelijke opdracht van de opdrachtgever daartoe. 

I Algemeen gedeelte
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> 4 Levering en risico

(1)  Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opge geven termijn zullen wij 

eerst in verzuim geraken na schrifte lijke ingebrekestelling.

(2)  De opdrachtgever draagt de kosten van en het risico voor aflevering, bezorging, afhalen, opslag en andere werkzaamheden in verband 

met de over eenkomst voor de opdrachtgever verricht door ons of in onze opdracht.

> 5 Omvang en uitvoering overeenkomst

(1)  Alle met ons gesloten overeenkomsten omvatten ook werkzaam heden, leveranties en uitbestedingen, welke door ons redelijkerwijs 

nodig mogen worden geoordeeld om deze overeenkomsten naar behoren uit te voeren.

(2)  De opdrachtgever is verplicht de in verband met de werkzaamheden geldende en door ons voorgeschreven veiligheids-, milieu- en 

andere voorschriften, instructies en aanwijzingen op te volgen.

(3)  Opdrachtgever is verplicht voor eigen rekening en risico ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden alle door ons verlangde 

medewerking te verlenen en alle benodigde voorzieningen te treffen, onder meer door het ter beschikking stellen van personeel en van 

water, gas, licht, electra, gereedschappen, werktuigen en veiligheidsmiddelen, opslagruimte, parkeergelegenheid, goede en verharde 

aanvoerwegen en een onder alle omstandigheden begaanbaar werkterrein, voorzien van een goed afwateringssysteem.

(4)  De opdrachtgever staat ervoor in dat goederen van hem, waaraan of waarmee werkzaamheden worden verricht, voor die werkzaam-

heden veilig en geschikt zijn.

(5)  De opdrachtgever is voorts verplicht om de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken binnen de normale werktijden.

(6)  In de daarvoor in aanmerking komende gevallen  instrueren en onderrichten wij de opdrachtgever of de door deze aangewezen 

personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor 

de gevolgen van onjuist of onoordeelkundig gebruik van de door ons geleverde goederen en werken. 

(7)  De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, bere-

keningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften, terwijl de opdrachtgever eveneens het risico draagt voor het van ons 

afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.

> 6 Afnameplicht

(1)  De opdrachtgever is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te ver lenen, daaron der uitdrukke-

lijk ook begrepen de verplich ting tot afname van gekochte goederen.

(2)  Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien bestelde goe deren aan de opdrachtgever ter aflevering zijn aange boden, doch afleve-

ring onmogelijk is gebleken. De dag waarop de weigering plaats vindt geldt als leveringsdatum der verkochte goederen. Afname wordt 

voorts geacht te zijn geweigerd, indien de opdrachtgever ons anderszins niet in de gelegenheid stelt de overeengekomen werkzaam-

heden te verrichten. De opdrachtgever geraakt daardoor zonder nadere ingebreke stelling onmid dellijk in verzuim.

(3)  Al onze kosten voortvloeiend uit de afnameweigering komen voor rekening van de opdrachtgever, zulks onver minderd onze overige 

rechten terzake van deze tekort koming van de opdrachtgever. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoe-

ding voor opslag, gerela teerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

> 7 Reclame

(1)  De controle op de hoeveelheid en aard van het geleverde berust bij de opdrachtgever. Wordt door hem niet zo spoedig moge lijk en 

in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveel heden, vermeld op vrachtbrieven, 

afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist.

(2)  Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst der goederen c.q. nadat eventuele gebreken zijn gecon-

stateerd of geconstateerd hadden kunnen worden door de opdrachtgever bij ons te zijn inge diend, doch in alle gevallen binnen de 

geldende garantietermijn.

(3)  Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.
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> 8 Betaling

(1)  Alle betalingen geschieden in euro’s.

(2)  Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige na koming van zijn betalingsver-

plichtingen en opdrachtgever is gehouden deze alsdan te verschaffen.

(3)  Geschiedt de levering c.q. de uitvoering van de opdracht in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactu-

reerd.

(4)  De betalingstermijn bedraagt steeds 30 dagen na factuur datum.

(5)  Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn betaalt hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen van 

1 % per maand, onverminderd de ons verder toekomende rechten terzake. 

(6)  Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de opdrachtgever te 

bewerkstelligen komen ten laste van de opdrachtgever, met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag.

(7)  Betaling dient plaats te vinden ten kantore van ons, of op een door ons aan te wijzen rekening in Neder land.

(8)  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van op-

eisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de vol doening betrekking heeft op een latere factuur.

(9)  Verrekening is niet toegestaan tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.

> 9 Ontbinding

(1)  Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voort-

vloei en, voldoet, alsmede in geval van faillis sement(saanvrage), (aanvraag tot) surséance van betaling of ondercuratelestelling van de 

opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn 

wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, 

zonder dat ingebreke stelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. 

ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd 

onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.

> 10 Eigendomsvoorbehoud

(1)  Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van al onze vorderin gen, uit hoofde 

van overeenkomsten tot leve ring van zaken en bijbehorende werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten. Tot het tijdstip van 

volledige betaling c.q. vereffening is de opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te 

dragen.

(2)  Zolang geen volledige betaling heeft plaats gehad en de opdrachtgever in verzuim is c.q. wij goede grond hebben te vrezen dat de op-

drachtgever in verzuim zal geraken, kunnen wij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de gelever de goederen onverwijld terugvor-

deren. De opdrachtgever verleent ons de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan 

door ons zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwd worden, niettegenstaande ons recht om vergoeding van kosten, 

schaden en interessen te vorderen.

(3)  Opdrachtgever is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen afdoende te verzekeren en in ieder geval tegen risico’s van diefstal, 

beschadiging en teniet gaan. Het is de opdrachtgever niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van ver-

zekeringen, als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen die-

nen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goe deren.

> 11 Retentierecht

(1)  Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van de opdrachtgever onder ons hebben, onder ons te houden totdat de opdrachtgever aan 

al zijn verplichtingen jegens ons, waarmede de betref fende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifte plicht te rechtvaar-

digen hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit  recht van ons vallen uit onze macht, dan zijn wij gerechtigd deze zaken op te 

eisen, als waren wij zelf eigenaar.
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> 12 Duurovereenkomsten

(1)  Alle overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van drie jaar, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

(2)  Wij zijn bevoegd prijzen van duurovereenkomsten jaarlijks te verhogen.

(3)  Duurovereenkomsten worden na het verstrijken van de looptijd stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als waarvoor zij oorspron-

kelijk werden aangegaan, doch voor ten hoogste een jaar.

(4)  Ieder der partijen heeft het recht de duurovereenkomst op te zeggen tegen het einde van de looptijd en met inachtneming van een 

opzegtermijn van ten minste twee maanden.

> 13 Garantie

(1)  Bij verkoop en levering door ons aan de opdrachtgever van apparatuur, installaties en nieuwe onderdelen daarvan verbinden wij ons 

om gebreken, die ten tijde van de levering reeds aanwezig waren, doch eerst binnen zes maanden na levering aan het licht treden, 

kosteloos te herstellen.

(2)  Geen garantie wordt verstrekt op door ons geleverde tweede hands (gebruikte) onderdelen, apparatuur en installaties.

(3)  Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die 

zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het geleverde. Zij strekt zich niet uit tot 

gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder onze schriftelijke 

toestemming of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties, normale slijtage of gebreken waarvoor wij in deze voorwaarden of in de 

overeenkomst onze aansprakelijkheid hebben uitgesloten.

(4)  De opdrachtgever dient ons onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen, aanneembaar te maken dat de 

gebreken vallen onder de omschrijving van het vorige lid van dit artikel en voldoende medewerking te verlenen ons in staat te stellen 

de gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen. 

(5)  De ingevolge de garantieverplichting vervangen onderdelen worden onze eigendom.

> 14 Aansprakelijkheid REMONDIS PMR

(1)  Behoudens in geval van opzet of grove schuld zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een toerekenbare tekort-

koming in de nakoming van de voor ons uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen dan wel ten gevolge van een onrecht-

matige daad van ons of van personen voor wie wij verantwoordelijk zijn. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het 

bedrag dat in voorkomende gevallen door onze aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Voor zover de schade niet door de 

verzekeringspolis wordt gedekt is de schadevergoeding beperkt tot de waarde van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag.

(2)  Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het in lid 1 van dit artikel bepaalde, zodat wij nimmer aansprake lijk zijn voor enige 

(verdere) schade, gevolg schade daaronder begrepen, en wij mitsdien niet gehouden zijn tot vergoeding van bedrijfsschade, winstder-

ving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de opdrachtgever of 

welke andere schade dan ook.

(3)  Wij zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele gebreken aan door ons geleverde tweede hands (gebruikte) onderdelen.

(4)  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet onze even tuele aansprakelijkheid uit hoofde van de wettelijke bepa lingen met betrekking tot 

productenaansprake lijkheid. 

(5)  Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop 

de onderhavige voorwaarden van toe passing zijn, dan wij jegens opdrachtgever zouden zijn. Opdrachtgever vrijwaart ons tegen iedere 

verdere aan spra ke lijkheid en zal in zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige uitsluiting van aansprake-

lijkheid t.b.v. ons bedingen.

> 15 Aansprakelijkheid opdrachtgever

(1)  De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht aan ons personeel of door ons ingeschakelde hulpperso-

nen / hulpmiddelen en onze eigendommen en/of schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen door of namens opdrachtgever 

aan ons verstrekt. De opdrachtgever dient ons voorts te vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid uit dien hoofde jegens derden.
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(2)  De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade die het gevolg is van het door de 

opdrachtgever handelen in strijd met het bepaalde in deze voorwaarden, in het bijzonder van het in strijd met deze voorwaarden 

aanbieden van afvalstoffen. 

> 16 Overmacht

(1)  Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico 

in geval van verzuim en/of tekort koming door of bij onze leveran ciers, onderaannemers en /of ver voerders, bij brand of andere ernstige 

storingen in ons bedrijf of bij onze leveranciers, transportmoeilijkheden, werkstaking of uitsluiting, rel letjes of oproer, oorlog(sdrei-

ging), overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer-of doorvoer verboden dan wel intrekking of wijziging van een of meer van 

de vergunningen waarop wij voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangewezen, vorst of een andere weersgesteldheid, die de 

uitvoering van de overeenkomst vertraagt of onmogelijk maakt, en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebon-

denheid niet meer van ons kan worden ge vergd.

(2)  In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt deze als rechtvaardiging voor ontbinding zonder recht op schadevergoe-

ding van een der partijen. 

(3)  Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze 

verplichtingen kunnen voldoen zijn wij gerechtigd het verrichte c.q. het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de 

opdrachtgever gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

> 17 Industriele en intellectuele eigendom

(1)  Auteursrechten, octrooirechten, merk- en modelrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendoms rechten op al onze 

produkten en op door ons vervaar digde en /of ontworpen vormen en gereedschappen berusten bij ons, ook al zijn die op aanwijzing, 

tekening of opdracht gemaakt. Zulks tenzij de opdrachtgever zeer uitdruk kelijk in individuele gevallen met ons overeenkomt dat hij 

terzake rechthebben de wordt of blijft.

(2)  De opdrachtgever vrijwaart ons voor en stelt ons volledig schadeloos terzake van iedere aanspraak van derden op grond van een 

(beweerdelijke) inbreuk op rechten van industriële of intellectuele eigendom tengevolge van gebruik door ons van door de opdracht-

gever ter beschikking gestelde vormen, ontwerpen of andere gegevens of tenge volge van opslag of aflevering door ons van de mede 

volgens die ge gevens vervaardigde goederen.

> 18 Hoofdelijkheid

(1)  Indien wij met twee of meer personen c.q. rechts per sonen een overeenkomst sluiten, is ieder dezer (rechts-)per sonen hoofdelijk 

aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst voortvloei en.

> 19 Toepasselijk recht en geschillen

(1)  Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voort vloeiende verbinte nissen is uitsluitend Nederlands recht van toepas-

sing.

(2)  Alle geschillen, voortvloeiende uit onze overeenkom sten, worden beslecht door de bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging.

> 20 Overige

(1)  Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet geldig of onverbindend zijn, laat dit de geldigheid 

van de overige bepalingen onverlet. Partijen verbinden zich om alsdan een zodanige regeling te treffen die de strekking van de onver-

bindende bepaling zoveel mogelijk benadert.

(2)  Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

(3)  Deze algemene voorwaarden kunnen door ons worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking  op het moment dat wij de 

opdrachtgever van de wijzigingen op de hoogte hebben gesteld door toezending van de gewijzigde voorwaarden.
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> 21 Omschrijving, monstername en analyse

(1)  Onder afvalstoffen worden verstaan de door de opdrachtgever ter inzameling en/of verwerking aan ons aangeboden stoffen, preparaten 

of andere producten, gevaarlijke stoffen daaronder begrepen, waarvan de opdrachtgever zich – met het oog op de verwijdering daarvan – 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

(2)  Wij doen niet eerder een aanbieding aan de opdrachtgever dan nadat de opdrachtgever ons een duidelijke omschrijving van de 

aard, de eigenschappen en de samenstelling van de afvalstoffen heeft verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een 

juiste omschrijving van de afvalstoffen. Indien achteraf blijkt dat de afvalstoffen afwijken van deze omschrijving, zijn de gevolgen 

hiervan geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Alvorens een aanbod te doen kunnen wij verlangen dat monsters van de 

afvalstoffen worden genomen ten einde deze te (doen) analyseren. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdracht-

gever, tenzij blijkt dat de afvalstoffen conform de hiervoor bedoelde omschrijving zijn en er voorts een overeenkomst tussen ons en de 

opdrachtgever met betrekking tot de afvalstoffen tot stand komt.

(3)  Naar onze keuze vinden monstername en analyse plaats op één van de navolgende manieren:

 (a)  Een door ons aangewezen persoon verkrijgt toegang tot de afvalstoffen en neemt in aanwezigheid van de opdrachtgever monsters, 

waarna beide partijen de monsters voorzien van een dagtekening en een handtekening. 

 (b)  De opdrachtgever zendt ons een door ons gevraagd aantal monsters van de afvalstoffen, voorzien van de dagtekening van de 

monsternames, een korte omschrijving van de afvalstoffen en de handtekening van de opdrachtgever.

(4)  De analyse wordt verricht door ons of een door ons aangewezen derde. Wij informeren de opdrachtgever op diens verzoek schriftelijk 

over de uitkomst van de analyse.

(5)  Binnen drie weken nadat de opdrachtgever om een aanbieding heeft verzocht onder verstrekking van de omschrijving als bedoeld in 

lid 1 van dit artikel, doen wij de opdrachtgever een aanbieding dan wel laten wij de opdrachtgever weten of wij (nadere) monster-

name en analyse wensen. In geval van een (nadere) monstername en analyse delen wij de opdrachtgever binnen drie weken na het 

bekend worden van de resultaten mee of en zo ja onder welke voorwaarden wij bereid zijn tot inzameling en/of verwerking van de 

afvalstoffen over te gaan.

(6)  Indien als gevolg van een onjuiste, onduidelijke, onvolledige of onvoldoende omschrijving als bedoeld in lid 1 van dit artikel door ons 

of door derden schade wordt geleden, is de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk en dient de opdrachtgever ons jegens derden voor 

iedere aansprakelijkheid te vrijwaren.

(7)  Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever te allen tijde verplicht desgevraagd nadere informatie omtrent de aard 

en de herkomst van de afvalstoffen te verstrekken.

> 22 Transport, emballage, etikettering

(1)  Het transport van de afvalstoffen geschiedt door ons of in onze opdracht, doch voor rekening en risico van de opdrachtgever. Slechts 

het transportrisico komt voor onze rekening. Het transport geschiedt overeenkomstig de wettelijke voorschriften en overigens op de 

tussen partijen overeengekomen wijze. Het transport vindt eerst plaats nadat de opdrachtgever ervoor zorggedragen heeft dat de 

verpakking van de te vervoeren afvalstoffen aan de wettelijke eisen voldoet en dat alle wettelijk vereiste gegevens op de verpakking 

en in de vervoersdocumenten zijn vermeld.

(2)  Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde verpakking(smaterial)en voor de afvalstoffen worden met de afvalstoffen eigendom 

van ons bij de in ontvangstname.

(3)  Door ons aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde verpakking(smaterial)en, zoals containers e.d., blijven ons eigendom. De op-

drachtgever is aansprakelijk voor verlies en schade en dient daarvan onverwijld aan ons mededeling te doen. De opdrachtgever mag 

de door ons ter beschikking gestelde verpakking(smaterial)en slechts gebruiken voor het verzamelen en bewaren van de afvalstoffen 

waarop de overeenkomst tussen partijen betrekking heeft.

(4)  De opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de door ons gegeven voorschriften en aanwijzingen. De opdrachtgever betreedt ons 

bedrijfsterrein op eigen risico en wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen, welke op ons bedrijfsterrein wordt 

veroorzaakt.

II  Aanvullend gedeelte betreffende het inzamelen en verwerken van afvalstoffen alsmede het  
handelen en bemiddelen in afvalstoffen
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> 23 In ontvangstname

(1)  Wij nemen de afvalstoffen in ontvangst op de met de opdrachtgever overeengekomen locatie. De afvalstoffen blijven voor rekening 

en risico van de opdrachtgever totdat zij door ons zijn geaccepteerd. Acceptatie vindt plaats door en na onze constatering dat de aard 

en de samenstelling van de aangeboden afvalstoffen overeenstemmen met die welke zijn overeengekomen. Eerst vanaf dat moment 

zijn de afvalstoffen ons eigendom en komen zij voor ons risico, behoudens indien en voor zover wij op grond van het bepaalde in 

dit artikel de overeenkomst nadien ontbinden. Indien en voor zover wij nog specifieke acceptatievoorwaarden wensen te hanteren, 

zullen wij daarvan melding maken in de met de opdrachtgever te sluiten overeenkomst en deze nadere voorwaarden daarin concreet 

formuleren. 

(2)  Wij stellen bindend vast wat de hoeveelheid en /of het gewicht van de afvalstoffen is, dit met behulp van geijkte en /of met de wette-

lijke voorschriften in overeenstemming zijnde middelen. De opdrachtgever krijgt desgevraagd de gelegenheid hierbij aanwezig te zijn. 

(3)  Wij zijn gerechtigd bij of na in ontvangstname van de afvalstoffen zoveel monsters te nemen als wij nodig achten. De opdrachtgever 

krijgt desgevraagd de gelegenheid hierbij aanwezig te zijn. De monsters worden voorzien van de dagtekening en onze  handtekening. 

Desgewenst stellen wij een deel van de genomen monsters ter beschikking van de opdrachtgever. De kosten van monstername en 

analyse komen voor rekening van de opdrachtgever indien blijkt dat de afvalstoffen geheel of gedeeltelijk afwijken van de omschrij-

ving die de opdrachtgever in het offertestadium heeft verstrekt en/of van het resultaat van een eerdere analyse na monstername in 

het offertestadium. 

(4)  Wij zijn nimmer verplicht tot het in ontvangst nemen van meer of andere afvalstoffen en /of het uitvoeren van andere of meer werk-

zaamheden dan tussen ons en opdrachtgever overeengekomen.

(5)  Indien:

 (a) De hoeveelheid afvalstoffen afwijkt van hetgeen daarover in de overeenkomst werd bepaald;

 (b)  De samenstelling van de afvalstoffen afwijkt van enige door de opdrachtgever verstrekte omschrijving dan wel van het resultaat 

van een in het offertestadium verrichte analyse na monstername;

 (c) De opdrachtgever na aanmaning in gebreke blijft gevraagde nadere informatie te verstrekken;

 (d) Niet is voldaan aan wettelijke voorschriften betreffende transport, etikettering, verpakking e.d.;

 (e) De be- of verwerkingsinrichting afvalstoffen weigert;

  hebben wij het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ont-

binden. In geval van ontbinding van de overeenkomst wordt de eigendom van de afvalstoffen geacht immer bij de opdrachtgever te 

zijn gebleven en zijn de afvalstoffen steeds voor diens rekening en risico gebleven. De opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek de 

afvalstoffen terug te nemen, waarbij het transport daarvan geschiedt voor  rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever 

dient ons de reeds ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten volledig te vergoeden.

(6)  Indien wij de overeenkomst hebben ontbonden, kunnen wij de opdrachtgever een nieuwe aanbieding doen onder gewijzigde voor-

waarden, doch wij zijn daartoe nimmer verplicht. Indien op grond van een nieuwe aanbieding enige overeenkomst tot stand komt, is 

dat een geheel nieuwe overeenkomst.

(7)  Het staat ons gedurende de looptijd van de overeenkomst vrij wijzigingen aan te brengen in de categorieën van afvalstoffen welke 

niet mogen worden aangeboden. Wij stellen de opdrachtgever schriftelijk van deze wijzigingen in kennis. De opdrachtgever heeft de 

bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden binnen één maand na deze schriftelijke opgave.

> 24 Verhuur van containers

(1)  Een container is / wordt bij aanvang van de huur geacht te zijn opgeleverd en aanvaard in de staat die opdrachtgever mag verwachten 

van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de overeenkomst betrekking heeft.

(2)  Opdrachtgever is verplicht een container voor het aangaan van de overeenkomst grondig te inspecteren om na te gaan of de 

container geschikt is voor de bestemming waarvoor deze dient te worden gebruikt. Wij hebben de geschiktheid van de container niet 

onderzocht en zijn alleen gehouden opdrachtgever op de hoogte te stellen van aan ons bekende gebreken waarvan wij weten dat 

die aan de geschiktheid afbreuk doen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die wij niet kenden of behoorden te 

kennen.

(3)  Een container mag niet worden gebruikt voor opslag van giftige, zelfontbrandende, bijtende, radioactieve, explosieve, verhardende 

en / of stankverspreidende stoffen en/of kadavers en / of zaken bedoeld in de zogenaamde Europese afvalstoffenlijst (Eural), behoudens 

voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.
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(4)  Een container die voor de opslag van specifieke stoffen is bedoeld mag niet worden gebruikt voor opslag van andere stoffen, behou-

dens onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

(5)  Opdrachtgever is niet gerechtigd een container aan derden (onder) te verhuren of op andere wijze ter beschikking te stellen.

(6)  Opdrachtgever dient eventuele schade aan een container zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Opdrachtgever dient geringe repara-

ties aan een container zelf en voor eigen rekening te verrichten.

(7)  Onmiddellijk na beëindiging van de overeenkomst dient opdrachtgever een container aan ons ter beschikking te stellen. Voorzover 

nodig zijn wij gerechtigd het terrein van opdrachtgever te betreden teneinde een container terug te nemen.

(8)  Opdrachtgever is niet gerechtigd eventuele reclame van ons die op een container is aangebracht te verwijderen of zelf enige eigen 

reclame-uitingen op een container aan te brengen.

(9)  Opdrachtgever dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verlichting, bebakening en andere zaken die verkeersveiligheid vereist 

van een container, alsmede voor alle vergunningen en dergelijke vereist voor het aanwezig hebben en het gebruik van een container. 

(10)  Het risico terzake van een container ligt gedurende de periode van verhuur bij opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle 

aanspraken van derden, zoals, maar niet uitsluitend boetes en dwangsommen,  terzake het aanwezig hebben en het gebruik van een 

container.

III  Aanvullend gedeelte betreffende het inzamelen en verwerken van edelmetaalhoudende afvalstoffen

> 25 Transport, emballage, etikettering

(1)  In aanvulling op artikel 22 kan bij edelmetaalhoudende afvalstoffen het transport ook geschieden door of in opdracht van opdracht-

gever. Indien het transport geschiedt door of in opdracht van opdrachtgever, dienen de afvalstoffen te worden aangeleverd op de met 

ons overeengekomen locatie.

(2)  Ook indien het transport door of in opdracht van opdrachtgever geschiedt, geldt artikel 22 onverkort.

> 26 Ontvangst, monstername en vergoeding

(1)  Aan de opdrachtgever wordt een vergoeding toegekend die in mindering strekt op de verwerkingsprijs van de afvalstoffen en die is 

gerelateerd aan de hoeveelheid edelmetaal die zich in de afvalstoffen bevindt.

(2)  De vergoeding vindt plaats op basis van de werkelijke hoeveelheden uit de afvalstoffen gewonnen edelmetaal. De opdrachtgever 

wordt op diens verzoek in de gelegenheid gesteld bij het verwerkingsproces en/of de monstername van het / de eindproduct(en) 

aanwezig te zijn. De analyse van het / de eindproduct(en) geschiedt volgens een door ons vastgestelde analyseprocedure. Aan de hand 

van deze analyse wordt de hoeveelheid edelmetaal uit de afvalstoffen door ons vastgesteld. Hiervan doen wij mededeling aan de 

opdrachtgever. Het analyseresultaat bindt de partijen.

(3)  In geval wij met opdrachtgever vergoeding op basis van het analyseresultaat van monsters genomen bij of na ontvangstname van 

de afvalstoffen zijn overeengekomen, worden bij of na in ontvangstname van de afvalstoffen ten minste twee monsters genomen, 

volgens een door ons vastgestelde monsternameprocedure. De opdrachtgever wordt op diens verzoek in de gelegenheid gesteld hier-

bij aanwezig te zijn. Aan de hand van analyse van één der genomen monsters wordt het gehalte van edelmetaal van de afvalstoffen 

door ons vastgesteld volgens een door ons vastgestelde analyseprocedure. Hiervan doen wij mededeling aan de opdrachtgever. Dit 

analyseresultaat bindt de partijen, tenzij de opdrachtgever ons binnen 14 dagen na ontvangst van de resultaten bij aangetekend 

schrijven meedeelt zich niet met het analyseresultaat te kunnen verenigen. Alsdan zullen wij het tweede monster voor analyse ter 

vaststelling van de hoeveelheid aan edelmetaal aan een erkend laboratorium aanbieden. Indien het gehalte aan edelmetaal, blijkend 

uit de tweede analyse, minder dan 3 % afwijkt van het door ons vastgestelde gehalte, geldt het door ons bepaalde gehalte als partijen 

bindend. Indien de afwijking gelijk is aan of meer is dan 3 % is, zal overleg tussen ons en opdrachtgever plaats te vinden omtrent de 

verder te volgen procedure. Indien daarover géén overeenstemming wordt bereikt, hebben wij het recht de overeenkomst door middel 

van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Artikel 23 vijfde en zesde lid van deze algemene voorwaarden zijn dan van overeenkom-

stige toepassing.
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> 27 Levering van metaal, risico-overgang

(1)  De opdrachtgever kan ervoor kiezen de hiervoor in artikel 26 vermelde vergoeding in natura te ontvangen, dat wil zeggen een hoe-

veelheid edelmetaal, overeenkomend met de hoeveelheid en de soort die zich in de door opdrachtgever ter verwerking aangeboden 

afvalstoffen bevonden.

(2)  De kosten voor deze vergoeding in natura komen ten laste van de opdrachtgever. 

(3)  Indien de opdrachtgever de hem toekomende hoeveelheid edelmetaal bij ons afhaalt op een door ons tevoren meegedeeld tijdstip en 

meegedeelde plaats, gaat het risico van tenietgaan en achteruitgang van het materiaal over op opdrachtgever op het tijdstip waarop 

opdrachtgever de mededeling ontvangt dat hij het edelmetaal kan afhalen.

(4)  Bij toezending aan opdrachtgever gaat het risico over op het moment van afgifte aan de eerste vervoerder.

(5)  De verpakking, de wijze van verzending, de route van verzending of de persoon die voor het verzenden zorgt, zijn te onzer keuze. 

Op verzoek van opdrachtgever zullen wij voor rekening van de opdrachtgever een transport- of waardeverzekering met voldoende 

dekking ten aanzien van de waarde van de te verzenden hoeveelheid edelmetaal afsluiten. De kosten zullen aan opdrachtgever in 

rekening worden gebracht tezamen met de verwerkingskosten.

(6)  De opdrachtgever kan slechts kiezen voor de in lid 1 bedoelde vergoeding in natura nadat hij alle vorderingen van ons op opdrachtge-

ver heeft betaald respectievelijk nadat wij eerst onze vorderingen met de betreffende vergoeding in geld hebben verrekend, alvorens 

hij het restant als vergoeding in natura kan ontvangen.

> 28 Reclames ten aanzien van vergoeding in natura

(1)  In afwijking van artikel 7, eerste lid, geldt ten aanzien van de vergoeding in natura een reclametermijn van 14 dagen na ontvangst der 

edelmetalen.

> 29 Gewichtsrekeningen

(1)  Wij kunnen met opdrachtgever overeenkomen dat tussen ons (een) rekening-courant verhouding(en) bestaat / bestaan voor de vergoe-

ding van (een of meer soorten) edelmetaal. Een dergelijke rekening-courantverhouding wordt aangeduid als “gewichtsrekening” en 

opdrachtgever wordt aangeduid als “rekeninghouder”. Op een gewichtsrekening wordt de vergoeding (aangeduid als het tegoed) van 

rekeninghouder in verband met de aanwezigheid van edelmetaal in verwerkte afvalstoffen bijgeschreven in grammen.

(2)  Een tegoed aan edelmetaal kan ontstaan door verwerking van door rekeninghouder aangeboden afvalstoffen of door overschrijving 

van een andere gewichtsrekening.

(3)  Wij zijn steeds gerechtigd om al hetgeen wij van rekeninghouder te vorderen hebben te verrekenen met een tegoed van rekening-

houder. Daartoe wordt door ons het saldo van de gewichtsrekening gewaardeerd op de op het moment van verrekening door ons 

gehanteerde dagkoers en wordt vervolgens de tegenwaarde in geld  verrekenend met de vordering(en) van ons op rekeninghouder.

(4)  Rekeninghouder kan op twee manieren beschikken over het saldo van de gewichtsrekening beschikken (1) door overboeking naar 

de gewichtsrekening van een andere rekeninghouder en (2) door uitbetaling van het tegoed. Voor beide geeft rekeninghouder ons 

schriftelijk opdracht overeenkomstig artikel 2 eerste lid van deze algemene voorwaarden. Overboeking naar een gewichtsrekening van 

een andere rekeninghouder is alleen mogelijk indien rekeninghouder alle onze vorderingen op hem heeft voldaan. Voor uitbetaling 

wordt door ons het saldo van de gewichtsrekening (dan wel het gedeelte van het saldo waarvan rekeninghouder uitbetaling verlangt) 

gewaardeerd op de op het moment van uitbetaling door ons gehanteerde dagkoers. Uitbetaling vindt giraal plaats op een door reke-

ninghouder aan ons opgegeven bankrekeningnummer. De door ons gemaakte kosten  voor uitbetaling worden aan rekeninghouder in 

rekening gebracht. Uitbetaling in natura  is op verzoek van rekeninghouder mogelijk, in welk geval het saldo van de gewichtsrekening 

(dan wel het gedeelte van het saldo waarvan rekeninghouder uitbetaling verlangt) in de vorm van een bepaalde hoeveelheid edelme-

taal  wordt uitbetaald. Op deze uitbetaling is artikel 27 van overeenkomstige toepassing. 

(5)  Het is rekeninghouder nimmer toegestaan een debetsaldo op de gewichtsrekening te hebben. Opdrachten die tot het ontstaan van 

een debetsaldo leiden, kunnen door opdrachtnemer niet verder worden uitgevoerd.
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