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ALGEMENE VOORWAARDEN WAARDLANDEN REINIGINGSBEDRIJF B.V. 
 
 
Artikel 1. Definities 
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van opdrachtnemer; 
1.2. Overeenkomst: afspraken tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot c.q. verband
 houdende met het inzamelen van afvalstoffen en/of overige dienstverlening; 
1.3. Offerte: een schriftelijke aanbieding van opdrachtnemer aan opdrachtgever tot het uitvoeren van 
 werkzaamheden; 
1.4. Opdrachtnemer: Waardlanden Reinigingsbedrijf B.V., statutair gevestigd te Gorinchem, zijnde de  
 gebruiker van de algemene voorwaarden; 
1.5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst sluit of 
 daartoe een offerte aanvraagt betreffende het inzamelen van afvalstoffen en/of overige 
 dienstverlening; 
1.6. Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer; 
1.7. Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere producten waarvan de houder zich met oog op 
 verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (art. 1.1 Wet 
 milieubeheer); 
1.8. Gevaarlijke afvalstoffen: afvalstoffen die op grond van de Europese afvalstoffenlijst (Eural) als 
 gevaarlijke afvalstoffen worden aangewezen; 
1.9. Inzamelen: het georganiseerd ophalen van afvalstoffen bij de opdrachtgever die zich daarvan wenst te 
 ontdoen door afgifte aan de opdrachtnemer; 
1.10. Inzameldag: de door de opdrachtgever/opdrachtnemer afgesproken dag waarop de afvalcontainer(s) 
 ter lediging zal (zullen) worden aangeboden; 
1.11. Extra lediging: lediging/inzameling op de eerstvolgende dagroute; 
1.12. Aanbiedplaats: de/het door de opdrachtnemer en opdrachtgever afgesproken plaats/adres waar de 
 container(s) ter lediging zal/zullen worden aangeboden; 
1.13. Verwerkingsinrichting: een inrichting waar afvalstoffen hetzij worden gestort of verbrand, hetzij 
 geschikt gemaakt voor hergebruik, nuttige toepassingen of verwerking; 
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Artikel 2. Toepasselijkheid 
 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van de opdrachtnemer en iedere 
 overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, met betrekking tot c.q. verband 
 houdende met het inzamelen van afvalstoffen en/of overige dienstverlening, voor zover door partijen 
 niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken. Schriftelijk overeen-
 gekomen afwijkingen gelden niet voor volgende overeenkomsten, tenzij anders blijkt. 
2.2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk 
 uitgesloten behalve voor zover algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk door de 
 opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard. 
2.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden door het verlenen van een opdracht aan de
 opdrachtnemer. 
2.4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te 
 vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen schriftelijk bekend worden gemaakt aan opdrachtgever en 
 zullen op een door opdrachtnemer te bepalen tijdstip worden ingevoerd. Indien de opdrachtgever de 
 door de opdrachtnemer bekendgemaakte aanvullingen en/of wijzigingen onaanvaardbaar vindt is  
 opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een  
 opzegtermijn van 3 maanden. 
2.5. Voor gevaarlijke afvalstoffen gelden de algemene voorwaarden van de NVRD welke zijn gedeponeerd
 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem op 27 januari 1998 of de gedeponeerde wijzigingen van deze 
 algemene voorwaarden. Voor zover deze voorwaarden in bepaalde aspecten niet voorzien gelden de 
 algemene voorwaarden van Waardlanden Reinigingsbedrijf B.V. 

 
 
Artikel 3. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten 
 
3.1. De opdrachtgever zal voorafgaande aan de offerte van de opdrachtnemer of het geven van de opdracht
 voor inzameling een duidelijke omschrijving van de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de 
 afvalstoffen verstrekken. 
3.2. Indien de opdrachtnemer bereid is tot het inzamelen van de afvalstoffen en/of overige dienstverlening 
 van opdrachtgever doet hij daartoe een schriftelijke of mondelinge offerte aan de opdrachtgever. Deze 
 offerte vermeldt tenminste de prijs waartegen de opdrachtnemer tot het inzamelen van de afvalstoffen 
 en/of overige dienstverlening bereid  is onder vermelding van de verschuldigde btw en eventuele 
 bijzondere heffingen of toeslagen, alsmede de termijn waarbinnen hetgeen is geoffreerd, kan 
 plaatsvinden. 
3.3. Tenzij anders vermeld is de door de opdrachtnemer verstrekte offerte vrijblijvend en geldig gedurende  
 gedurende 30 dagen na dagtekening ervan. 
3.4. Het staat de opdrachtnemer vrij af te wijken van de procedure als voorzien in artikel 3.1 tot en met 3.3
 met dien verstande dat afgifte van afvalstoffen niet plaatsvindt zonder dat aan de opdrachtnemer een
 omschrijving is verstrekt van de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de afvalstoffen, die 
 tenminste aan de wettelijke eisen voldoet. 
3.5. Een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening 
 van een conceptovereenkomst door de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer in tweevoud  
 wordt opgesteld en aangeboden aan de opdrachtgever. 
3.6. Een overeenkomst komt eveneens tot stand indien opdrachtgever mondeling opdracht voor het 
 uitvoeren van werkzaamheden geeft en opdrachtnemer vooraf of aansluitend aan de uitgevoerde
 werkzaamheden een registratie- of geleidebon met daarop een omschrijving van de werkzaamheden
 aan de opdrachtgever aanbiedt welke door opdrachtgever voor akkoord wordt getekend. 
3.7. Beschrijvingen en afbeeldingen in catalogi en brochures die door opdrachtnemer als bijlage bij een 
 offerte zijn gevoegd dienen slechts ter informatie van de opdrachtgever waaraan de opdrachtgever
 geen rechten kan ontlenen. 
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Artikel 4. Duur van de overeenkomst 
 
4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar, tenzij anders is 
 overeengekomen. 
4.2. Behoudens tijdige schriftelijke opzegging overeenkomstig artikel 4.3 wordt de overeenkomst 
 stilzwijgend met één jaar verlengd. 
4.3. Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende contractduur, mits schriftelijk door  middel 
 van een aangetekend schrijven, en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 
  3 maanden voor de einddatum van de lopende overeenkomst. 
4.4. Verhuizingen binnen het werkgebied van Waardlanden Reinigingsdienst B.V. zijn geen reden tot 
 opzegging. 

 
 
Artikel 5. Prijzen 
 
5.1. De door of vanwege opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn in euro’s, steeds exclusief meerwerk,
 exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of 
 belastingen. 
5.2. De opdrachtnemer heeft de bevoegdheid kostenverhogingen waarmee hij in het kader van de 
 uitvoering van een gesloten overeenkomst met opdrachtgever wordt geconfronteerd, door te 
 berekenen aan de opdrachtgever. 
5.3. Onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde, heeft opdrachtnemer het recht om 
 periodiek, doch in ieder geval één maal per jaar, zijn prijzen aan de passen conform het NEA–indexcijfer 
 dan wel CBS-indexcijfer. 
5.4. Indien op verzoek van de opdrachtgever of door aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandig-
 heden de normale werktijden van opdrachtnemer moeten worden overschreden, is de opdrachtnemer
 gerechtigd daarvoor een opslag te berekenen. 

 

 
Artikel 6. Betaling 
 
6.1. Tenzij anders is overeengekomen wordt de vergoeding die in een overeenkomst is vastgelegd in twaalf 
 maandelijkse termijnen achteraf per factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 
6.2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting, opschorting of 
 schuldvergelijking. 
6.3. Indien de opdrachtgever de geleverde diensten van de opdrachtnemer onvoldoende of onaanvaard-
 baar vindt of de kosten op de factuur wijken af van hetgeen in de overeenkomst is overeengekomen 
 dan dient de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te reclameren. 
6.4. Bij te late betaling is de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vanuit opdrachtnemer 
 noodzakelijk is, de wettelijke rente verschuldigd, te berekenen over het achterstallige bedrag, vanaf
 30 dagen na de factuurdatum. De kosten welke de opdrachtnemer dient te maken voor (buiten)ge-
 rechtelijke invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze incassokosten bedragen 
 het geldende wettelijke maximum over het te vorderen bedrag. 
6.5. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te 
 schorten indien de opdrachtgever niet heeft betaald binnen de in artikel 6, lid 2 voorziene termijn
 en wel tot op het moment waarop die betaling alsnog is ontvangen. 
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6.6. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht te verlangen dat door de opdrachtgever op voor 
 de opdrachtnemer aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn 
 verplichtingen, in het bijzonder voor de betaling van de overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan
 een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van de opdrachtnemer geeft de opdrachtnemer het
 recht onmiddellijk betaling te eisen van de door hem reeds verrichte werkzaamheden dan wel de 
 overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, 
 onverminderd opdrachtnemers recht op schadevergoeding met inbegrip van winstderving en 
 vergoeding van incassokosten. 

 
 
Artikel 7. Het aanbieden van afvalstoffen 
 
7.1. De opdrachtnemer zal in overleg met de opdrachtgever de dag(en) vaststellen waarop het bedrijfs-
 afval wordt opgehaald c.q. het (de) inzamelmiddel(en) wordt (worden) geledigd. 
7.2. De opdrachtgever biedt het (de) inzamelmiddel(en) aan de openbare weg aan, dan wel op een in 
 overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materiaal van de 
 opdrachtnemer. De opdrachtgever treft de voor de verkeerveiligheid vereiste maatregelen. 
7.3. Het in de container(s) gestorte afval mag in totaal niet meer dan 25 kg (minicontainer) c.q. 110 kg  
 (rolcontainer) wegen. Indien door overschrijding van deze gewichtsgrens schade aan het materieel van  
 de inzamelaar ontstaat zal de aanbieder de kosten verbonden aan het herstel van de schade aan de 
 inzamelaar voldoen. 
7.4. Een bedrijfsafvalcontainer dient met gesloten deksel te worden aangeboden. Los afval naast de bedrijfs-
 afvalcontainer of een ander inzamelmiddel wordt niet meegenomen. Het inzamelmiddel dient na 
 lediging zo spoedig mogelijk van de openbare weg te worden verwijderd. 
7.5. De opdrachtnemer kan wijzigingen aanbrengen in de reeks afvalstoffen, die door de opdrachtgever 
 mogen worden aangeboden. Hij is daartoe in het bijzonder gerechtigd, indien de verwijdering van
 bepaalde stoffen onmogelijk, althans ernstig bemoeilijkt wordt door nieuwe regelgeving of doordat de 
 exploitant van de verwerkingsinrichting weigert bepaalde stoffen nog langer te aanvaarden c.q. aan die
 aanvaarding voor opdrachtnemer onaanvaardbare voorschriften verbindt. 
7.6. Het is opdrachtgever niet toegestaan de navolgende stoffen tegelijk met de bedrijfsafvalstoffen in een 
 inzamelmiddel aan te bieden; 

1.  Gevaarlijke stoffen (chemisch afval); 
2.  Vloeibare aardolieproducten of afgeleiden daarvan; 
3.  Licht ontvlambare, zelf ontbrandende en ontplofbare afvalstoffen; 
4.  Bijtende, explosieve en radioactieve stoffen; 
5.  Kadavers, vis- en slachtafval; 
6.  Asbesthoudende stoffen en materiaal dat uit zichzelf verhardt; 
7.  Houtmot en overig stuivend materiaal; 
8.  Stoffen die de verwerkingsinrichting niet accepteert. 

7.7. Indien door verkeerde stoffen in de container(s) schade aan het materieel van de inzamelaar ontstaat 
 zal de aanbieder de kosten verbonden aan het herstel van de schade aan de inzamelaar voldoen. 
7.8. De  opdrachtnemer is bevoegd om te weigeren afvalstoffen af te voeren die opdrachtgever ingevolge
 artikel 7.5 niet mag aanbieden. 
7.9. De opdrachtgever zal zich houden aan de aanwijzingen van de opdrachtnemer inzake de wijze waarop 
 de afvalstoffen dienen te worden aangeboden en opgeslagen. 
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Artikel 8. Het ter beschikking stellen van inzamelmiddelen 
 
8.1. Ten behoeve van het ophalen van de afvalstoffen worden aan de opdrachtgever inzamelmiddelen
 ter beschikking gesteld op de in de overeenkomst aangegeven wijze. 
8.2. Deze middelen worden in goede staat van onderhoud aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
 Eventuele klachten hieromtrent moeten uiterlijk binnen 3 werkdagen na plaatsing van de middelen
 aan de opdrachtnemer worden medegedeeld. 
8.3. De opdrachtgever draagt zorg voor een goed beheer van de voor de verwijdering van afvalstoffen 
 aan hem ter beschikking gestelde middelen. Zo zal hij deze nimmer gebruiken voor een ander doel dan
 waarvoor deze zijn bestemd. 
8.4. De kosten verbonden aan eventuele vergunningen welke benodigd zijn voor het plaatsen van door
 de opdrachtnemer ter beschikking gestelde middelen en eventueel ter zake verbeurde boetes, komen
 voor rekening van de opdrachtgever. 
8.5. Eventuele schade aan geplaatste middelen dient zo spoedig mogelijk aan de opdrachtnemer te worden
 gemeld. Eventuele onbruikbaar geworden middelen worden door de opdrachtnemer gerepareerd dan
 wel vervangen, ter beoordeling van de opdrachtnemer. 
8.6. Gaat de opdrachtgever verhuizen binnen het werkgebied van Waardlanden Reinigingsbedrijf B.V., dan 
 dienen de inzamelmiddelen mee te verhuizen naar het nieuwe adres.  
8.7. Opdrachtgever is niet bevoegd de inzamelmiddelen onder te verhuren of anderszins aan één of meer 
 derden geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven, noch deze door een derde te laten ledigen. 

 
 
Artikel 9. Verwijderen van afvalstoffen 
 
9.1. Indien afval wordt aangeboden in een container en deze verkeerd is beladen of is overbeladen, ter 
 beoordeling van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer gerechtigd de afvoer van de container te 
 weigeren. 
9.2. Indien de overeengekomen dienstverlening van de opdrachtnemer geen doorgang kan vinden door
 handelen of nalaten van de opdrachtgever, dan wel door andere oorzaken welke voor rekening en
 risico van de opdrachtgever horen te komen, is de opdrachtgever hierdoor niet gevrijwaard van zijn
 financiële verplichtingen. 
9.3. De opdrachtnemer treft de voorzieningen welke noodzakelijk zijn voor een goede verwijdering van
 afvalstoffen. Het staat de opdrachtnemer vrij het in zijn ogen meest geschikte materiaal te kiezen. 
9.4. De opdrachtnemer handelt bij de verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig de bestaande regel-
 geving en besluiten afkomstig van de landelijke, regionale en plaatselijke overheid. Hij neemt de 
 noodzakelijke zorgvuldigheid in acht, in het bijzonder ten aanzien van de milieu hygiënische 
 aspecten van de verwijdering van afvalstoffen en de veiligheid van personeel van opdrachtgever en 
 opdrachtnemer en van de directe omgeving van waaruit de afvalstoffen moeten worden verwijderd. 
9.5. De opdrachtnemer voert de afvalstoffen af naar een daartoe door de regionale en/of landelijke 
 overheid aangewezen c.q. toegelaten verwerkingsinrichting. 
9.6. De opdrachtnemer beschikt over de vereiste vergunningen. 
9.7. De opdrachtnemer voert een afvalstoffenregistratie conform de eisen en richtlijnen van de nationale
 en de regionale overheid. Hierin worden in ieder geval opgenomen de herkomst, de samenstelling, 
 het gewicht/de hoeveelheid en de bestemming van de afvalstoffen. 
9.8. De opdrachtnemer neemt die maatregelen, die redelijkerwijze kunnen worden gevergd om 
 onderbrekingen in de verwijdering van afvalstoffen te voorkomen. 
9.9. De opdrachtnemer betracht voor zover mogelijk geheimhouding van de in het kader van de 
 overeenkomst aan hem bekend geworden gegevens van de opdrachtgever. 
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9.10. Klachten van de opdrachtgever over de verwijdering van afvalstoffen moeten binnen 7 dagen nadat de
 aanleiding tot de klacht zich heeft voorgedaan schriftelijk aan de opdrachtnemer worden gemeld. Indien
 de aanleiding tot een klacht redelijkerwijze niet binnen deze termijn kon worden geconstateerd, moet 
 binnen 7 dagen nadat de opdrachtgever de aanleiding heeft ontdekt of had behoren te ontdekken doch
 uiterlijk 30 dagen nadat de aanleiding tot de klant zich heeft voorgedaan de klacht aan de opdracht-
 nemer worden gemeld. 
9.11. De opdrachtnemer voert een klachtenregistratie. 
9.12. Indien en voor zover bedrijfsafval uit hoofde van door het bevoegd gezag, waaronder de gemeente, 
 uitgevaardigde maatregelen moet worden gescheiden respectievelijk gescheiden worden aangeboden,
 is de opdrachtgever eveneens in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst daartoe verplicht,
 zonder dat dit aanleiding kan zijn tot het overigens wijzigen van de rechten/plichten van beide partijen. 
 
 

Artikel 10. Onderaanneming 
 
10.1 .   De opdrachtnemer is bevoegd (delen van) de uitvoering van de overeenkomst door derden te laten

 verrichten. Gebruikmaking van deze bevoegdheid brengt geen wijziging in de verantwoordelijkheid
 van de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever. 

 
 
Artikel 11. In gebreke blijven en ontbinding 
 
11.1.  Onverminderd het bepaalde in artikel 6.5 zijn opdrachtnemer en opdrachtgever bevoegd om de  

 overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden
 op de grond dat de wederpartij zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, na schriftelijk
 in gebreke te zijn gesteld, niet binnen de ingebrekestelling genoemde termijn nakomt.  

11.2. De ingebrekestelling bevat een nauwkeurige omschrijving van de aard en de ernst van de niet 
 nagekomen verplichtingen, waarbij een redelijke termijn, doch minimaal 5 werkdagen, wordt gegeven
 om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. 

 
 
Artikel 12. Overmacht 
 
12.1. Indien de opdrachtnemer door overmacht, als nader omschreven in lid 2 van dit artikel, geheel of 
 ten dele verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, is de opdrachtnemer 
 gerechtigd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever uit te stellen voor de duur van de periode van
 de overmacht. Na maximaal 6 maanden heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst bij 
 aangetekende brief geheel of ten dele te ontbinden zonder dat er in dat geval over en weer een 
 verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Op overmacht kan de opdrachtnemer zich slechts 
 beroepen wanneer hij daarvan zo spoedig mogelijk na het intreden daarvan aan de opdrachtgever
 schriftelijk bericht geeft. 
12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, 
 zoals oorlogsgevaar, (burger)oorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, 
 extreme weersomstandigheden, intrekking van één of meer vergunningen van de opdrachtnemer, 
 brand en andere ernstige verstoringen in het bedrijf van de opdrachtnemer, dan wel in het bedrijf van 
 opdrachtnemers onderaannemers, toeleveranciers van containers of andere inzamelmiddelen, 
 transportmiddelen en voor de verwerking noodzakelijk materieel en materialen dan wel brand en/of 
 andere storingen in de verwerkingsinrichting. 
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12.3. Indien opdrachtnemer na een periode van 2 maanden wegens het voortbestaan van de reden(en) van
 overmacht nog niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen dient opdrachtnemer
 er voor te zorgen dat zijn verplichtingen door een derde of meer derden wordt c.q. worden over-
 genomen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen. 
12.4. In een overmacht situatie wordt de verplichting van opdrachtgever voor wat betreft de betaling van, 
 voor de schriftelijke mededeling betreffende het aanwezig zijn van een  overmacht situatie, reeds 
 verstuurde nota’s niet opgeschort. 
12.5. Nota’s die na het schriftelijk bericht als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan opdrachtgever worden 
 verzonden behoeven niet te worden voldaan. Opdrachtgever verplicht zich nota’s die na het 
 schriftelijk bericht als bedoeld in lid 3 worden verzonden binnen de daarvoor overeengekomen termijn 
 te voldoen. 

 
 
Artikel 13. Aansprakelijkheid 
 
13.1. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende
 verplichting(en) is tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de daardoor door die 
 andere partij geleden of te lijden schade. 
13.2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (waaronder vruchteloos gemaakte kosten) geleden
 als gevolg van (wijzigingen in) het acceptatiebeleid van de verwerkingsinrichting. 
13.3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van de aanwezigheid van stoffen 
 welke in strijd met het bepaalde in artikel 7.6 ter verwijdering worden aangeboden. 
13.4. Indien het aanbieden van afvalstoffen niet aan de openbare weg kan geschieden, is de opdrachtgever 
 aansprakelijk voor alle schade die bij het ophalen van de afvalstoffen door of vanwege de 
 opdrachtnemer wordt aangericht en die niet te wijten is aan opzet of bewust roekeloos optreden van de 
 opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake. 
13.5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor vermissing van of schade aangebracht aan of door inzamel-
 middelen welke ten behoeve van de afvoer of opslag van afval ter beschikking zijn gesteld door 
 opdrachtnemer, tenzij deze schade een rechtstreeks gevolg is van het gebruik van ondeugdelijk 
 materieel of van ondeskundig handelen van (het personeel)  van de opdrachtnemer. Opdrachtgever 
 vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake. 
13.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele kosten en boetes welke voortkomen uit de plaatsing
 op aanwijzing van de opdrachtgever van door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde inzamel-
 middelen. 
13.7. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder andere verstaan:
 winstderving en kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van gevolgschade. Onder 
 gevolgschade wordt niet verstaan kosten voor de keuring en analyse gemaakt in het kader van een 
 schadebepaling ten behoeve van de toepassing van dit artikel. Eventuele schade als gevolg van 
 verkeerde belading of overbelading komt voor rekening van de opdrachtgever.  

 
 
Artikel 14. Overdracht rechten en verplichtingen 
 
14.1. Indien de rechtspersoon  van één van de partijen verandert gaan de rechten en plichten uit deze 
 overeenkomst over zonder dat daarvoor toestemming van de andere partij noodzakelijk is. 
14.2. Indien één van de partijen wordt overgenomen door een derde gaan de rechten en plichten uit deze
 overeenkomst  over op deze derde zonder dat daarvoor toestemming van de andere partij noodzakelijk
 is, mits de bedrijfsvoering dezelfde blijft. 
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Artikel 15. Geschillen, toepasselijk recht en domiciliekeuze 
 
15.1. Op overeenkomsten inzake het inzamelen, afvoeren en (laten) verwerken van bedrijfsafvalstoffen
 tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands Recht van toepassing. 
15.2. Ieder geschil tussen partijen ter zake van overeenkomsten zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de 
 daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Dordrecht, tenzij bedrijven alsnog arbitrage overeen-
 komen. De keus om bij geschillen niet naar de gewone rechter te gaan, maar de zaak ter arbitrage
 voor te leggen, dient door partijen schriftelijk te worden overeengekomen. Alle geschillen bij wege 
 van arbitrage worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. 

 
 
Artikel 16. Conversie 
 
16.1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is laat dit
 onverlet de geldig- en toepasselijkheid van de overige bepalingen. In dat geval worden opdrachtnemer 
 en opdrachtgever geacht een beding te zijn overeengekomen dat rechtsgeldig is en waarvan de 
 strekking zo veel mogelijk overeenkomt met het niet-rechtsgeldige beding. 
 


