
Algemene voorwaarden  |  Mineralz  |  versie maart 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MINERALZ  
versie 2018

N
L-

03
-2

01
8

1.  DEFINITIES 
 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 Acceptatie: de constatering, ten laatste bij de Be- of Verwerkingsinrichting, dat 

zowel de aangeboden Afvalstoffen zelf, als de wijze waarop deze zijn aange-
boden, voldoen aan de Overeenkomst. De acceptatie vindt doorgaans plaats 
in twee stappen: een voorlopige acceptatie (vooracceptatie) op grond van de 
door de Opdrachtgever verstrekte informatie; een definitieve acceptatie op 
grond van analyse van de daadwerkelijk geleverde Afvalstoffen. Pas na voltooi-
ing van de tweede stap is sprake van Acceptatie. Op moment van definitieve 
acceptatie gaan risico en eigendom van de Afvalstoffen van Ontdoener/Op-
drachtgever over op Opdrachtnemer, tenzij daarover expliciet een afwijkende 
afspraak is vastgelegd. 

 Acceptatievoorwaarden of Aanlevervoorwaarden: de door of vanwege Op-
drachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte voorschriften met betrekking 
tot zowel de omvang, aard, eigenschappen en samenstelling van de Afval-
stoffen zelf, als de wijze waarop deze aan Opdrachtnemer dienen te worden 
aangeboden. 

 Afvalstoffen: alle in het kader van de uitvoering van een tussen Partijen 
gesloten Overeenkomst, respectievelijk het doen van een offerte daartoe, 
aan Opdrachtnemer aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten 
of andere producten, gevaarlijke stoffen daaronder begrepen, waarvan Op-
drachtgever zich - met het oog op de verwijdering dan wel nuttige toepassing 
daarvan – ontdoet of voornemens is zich te ontdoen. 

 Be- of Verwerkingsinrichting: de inrichting waarin afvalstoffen geschikt 
worden gemaakt voor hergebruik, nuttige toepassing of worden verwijderd 
dan wel waar afvalstoffen worden op- of overgeslagen. 

 Werk:  
- de uitvoering van een project voor grondreiniging op locatie (ter plaatse: 

ontgraven, reinigen, terug aanbrengen van de grond); 
- overige uitvoering van een civieltechnisch werk, zoals stabilisatie- of ver-

hardingswerken.  
 Grondstof: een door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverd materiaal, 

dat door opdrachtgever wordt ingezet als grondstof voor een door opdracht-
gever ondernomen productieproces. De grondstof wordt, waar noodzakelijk, 
geleverd onder overlegging van een CE-verklaring, een productcertificaat dan 
wel een analyserapport, waaruit blijkt dat het geleverde materiaal voldoet aan 
de vooraf overeengekomen kwaliteitseisen. 

 Bouwstof:  
- Materialen die worden en mogen worden aangewend als bouwstof. In 

het bijzonder door opdrachtnemer geproduceerde ophoogmaterialen, 
granulaten en mengsels van deze materialen en bindmiddelen. Bouw-
stoffen worden door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverd onder 
overlegging van productcertificaten of analyserapporten waaruit blijkt 
dat het geleverde materiaal voldoet aan de in het Besluit bodemkwaliteit 
aan bouwstoffen gestelde eisen. De door opdrachtnemer ontwikkelde 
receptuur voor bepaalde bouwstoffen is veelal door hem geoctrooieerd 
en betreffende bouwstoffen worden onder een eigen productnaam op 
de markt gebracht. 

 Grond: door opdrachtnemer al dan niet bewerkte (reinigen, zeven, etc.) 
grond dan wel met grond vergelijkbaar materialen dat opdrachtnemer aan 
opdrachtgever levert in de vorm van zand of al dan niet gereinigde grond 
en dat volgens de daarvoor bepaalde categorie door opdrachtgever kan 
worden toegepast, waar voorgeschreven onder overlegging van een AP04 
keuringsrapport. 

 Grondreiniging: het door Opdrachtnemer in opdracht van 
 Opdrachtgever ontgraven en afvoeren dan wel direct in 
 ontvangst nemen van verontreinigde grond of baggerspecie om deze via een 

op basis van de aard van de verontreiniging geschikt reinigingsprocedé te reini-
gen binnen een Be- en Verwerkingslocatie van Opdrachtnemer en deze grond 
van Opdrachtgever in eigendom overnemen. De verontreinigde grond is vóór 
reiniging een Afvalstof. 

 In geval de grondreiniging met een mobiele installatie op  locatie plaatsvindt 
(ontgraven, reinigen en terug aanbrengen van de grond) betreft het een Werk, 
zoals hiervoor gedefinieerd. 

 Weeginrichting: 
 → de binnen de Be- of Verwerkingsinrichting van   Opdrachtnemer aanwezige  

 weegbruggen voor de registratie van inkomende of uitgaande partijen  
 Afvalstoffen, Bouwstoffen en Grondstoffen; 

 → een meetinrichting voor registratie van gewicht of inhoud verbonden aan  
 een op een werklocatie ingezette installatie, zoals een menginstallatie; 

 → een in de Overeenkomst specifiek benoemde weeginrichting.  
 Deze registratiemiddelen worden periodiek geijkt en gecertificeerd volgens 

overheidsvoorschrift. 
 Opdrachtgever:  Natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een 

Overeenkomst sluit of daartoe een offerte aanvraagt. 
 Opdrachtnemer: de tot de cluster Mineralz behorende rechtspersonen,  

onderdeel van de Renewi Support bv,  met name Mineralz bv, Mineralz Zweek-
horst bv en VBM cv.  

 Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 
 Overeenkomst: iedere overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van 

toepassing zijn. In bijzonder de overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit voor:  
 - de  Acceptatie van Afvalstoffen binnen zijn Be- en Verwerkingsinrichtingen;  
 - de levering van Bouwstoffen; 
 - de levering van Grondstoffen; 
 - de levering Grond - grondreiniging; 
 - de uitvoering van een Werk. 
 Een Overeenkomst kan bestaan uit een combinatie van bovenstaande  

activiteiten. 
 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van  

Opdrachtnemer. 

2.  TOEPASSELIJKHEID 
2.1.  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud 

en uitvoering van de Overeenkomst, alsmede op alle overige rechtshandelin-
gen en rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

2.2.  Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien en voor 
zover zulks schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. 

2.3.  De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde  
Algemene Voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt hier uitdruk-
kelijk uitgesloten.

2.4.  Opdrachtgever met wie éénmaal onder de Algemene Voorwaarden wordt ge-
contracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden 
op latere Overeenkomsten met Opdrachtnemer. 

2.5.  De Acceptatievoorwaarden die gelden op het moment van aanlevering van de 
Afvalstoffen ter verwerking zijn eveneens van toepassing.  

2.6.  Bij eventuele strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie-
voorwaarden gelden de meest beperkende voorwaarden. Bij eventuele strij-
digheid tussen Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geldt het bepaalde 
in de Overeenkomst.  

2.7. Voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op door Opdrachtnemer uit te 
voeren werken en voor zover daarvan in de Overeenkomst niet expliciet is afge-
weken, zijn tevens van toepassing de UAV 2012 en de Standaard RAW-bepalin-
gen 2015 (“Standaard 2015”), dat wil zeggen altijd de meest recente versie van 
UAV en RAW. 

2.8.  Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden 
Mineralz 2018”.  

3.  OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 
3.1.  Alle offertes van Opdrachtnemer worden (mede) gebaseerd op de door of na-

mens Opdrachtgever verstrekte gegevens, monsters en bescheiden, waarbij 
door Opdrachtnemer van de juistheid en volledigheid daarvan mag worden 
uitgegaan. 

3.2.  Offertes van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldig-
heidsduur van 60 dagen; Opdrachtgever kan hieraan geen enkel recht ont-
lenen.  

3.3.  Opdrachtnemer is eerst gebonden nadat hij een aan hem gegeven opdracht 
schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd en waarmee de Overeenkomst 
tot stand is gekomen. 

3.4.  Opdrachtgever is gebonden nadat hij Opdrachtnemer op basis van de offer-
te een opdracht heeft gegeven en deze door Opdrachtnemer is bevestigd. In 
afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een van de offerte 
op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding door Opdrachtgever Op-
drachtnemer niet, maar komt een Overeenkomst alsdan tot stand op de voor-
waarden en bepalingen van de offerte van Opdrachtnemer. 
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3.5.  De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door hetzij een daartoe opge-
steld specifiek document, hetzij door offerte, opdracht en opdrachtbevestiging 
tezamen.  

4.  PRIJZEN
4.1.  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, waaronder begre-
pen de kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en belastingen, welke 
benodigd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, al welke kosten, hef-
fingen en belastingen separaat aan Opdrachtgever in rekening zullen worden 
gebracht. 

4.2.  De bij de aanbieding opgegeven prijs/prijzen is/zijn – tenzij anders is overeen-
gekomen – gebaseerd op de op de datum van de aanbieding geldende kos-
tenbepalende factoren. Vanaf deze datum zijn de betalingsregeling loon- en 
prijswijzigingen, zoals vermeld in artikel 6, van toepassing.  

4.3.  Een overeengekomen totaalprijs wordt niettemin aangepast in de volgende 
omstandigheden: 

 a) verrekening van de wijziging van kosten krachtens de in artikel 6 vermelde  
 betalingsregelingen loon- en prijswijzigingen; 

 b) verrekening van meer- en/of minderwerk krachtens artikel 5; 
 c) verrekening van andere bijbetalingen en inhoudingen, in die gevallen  

 waarin dat bepaaldelijk is voorgeschreven; 
 d) kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in artikel 7:753 BW,  

 respectievelijk paragraaf 47 in UAV 2012 in geval het een Werk betreft. 
4.4  Voor de bepaling van te factureren hoeveelheden, door Opdrachtnemer gele-

verd, dan wel binnen zijn Be- of verwerkingsinrichting ontvangen, gelden de 
registraties van de Weeginrichting. 

5.  MEERWERK  
5.1.  Onder meerwerk wordt verstaan al die werkzaamheden en/of producten die 

tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden verricht dan wel geleverd 
en die meer of anders zijn dan hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen, 
waaronder onder meer begrepen: 

 a) aanvullingen en/of wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden op  
 verzoek van Opdrachtgever, waardoor die werkzaamheden naar de mening  
 van Opdrachtnemer worden verzwaard of uitgebreid; 

 b) aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden,  
 omdat zulks naar de mening van Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig is  
 voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst en/of op  
 grond van nieuwe of gewijzigde (overheids-)voorschriften, op voorwaarde  
 dat Opdrachtnemer Opdrachtgever daarover vooraf heeft geïnformeerd; 

 c) aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden  
 die nodig zijn geworden als gevolg van niet-nakoming door Opdrachtgever  
 van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Accep- 
 tatievoorwaarden, zulks onverminderd de overige rechten van Opdracht- 
 nemer. 

5.2.  Opdrachtnemer is gerechtigd om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de 
Overeenkomst, bijvoorbeeld vanwege de aard en samenstelling van de Afval-
stoffen of indien wet- en regelgeving dit vereisen. Opdrachtgever wordt van 
eventuele wijzigingen schriftelijk door Opdrachtnemer in kennis gesteld, onder 
vermelding van een eventuele wijziging van de prijs. 

6.  BETALINGSREGELINGEN LOON- EN PRIJSWIJZIGINGEN IN 
VERBAND MET DE UITVOERING VAN EEN WERK 

6.1  Artikel 6 is uitsluitend van toepassing op een Overeenkomst betreffende de uit-
voering van een Werk. 

6.2  Indien na de datum van de aanbieding wijzigingen optreden in: 
 a) de loonkosten als bedoeld in de leden 3 en 4; 
 b) de prijzen van de te leveren materialen en/of de door de uitvoering van het  

 werk benodigde brandstoffen, als bedoeld in de leden 5 en 6, worden de  
 daaruit voortvloeiende hogere en/of lagere kosten verrekend conform de  
 Standaard 2015. 

6.3 Voor de toepassing van deze betalingsregelingen loon- en prijswijzigingen wor-
den de loonkosten op een overeen te komen vast percentage van het totale 
bedrag van de prijsaanbieding gefixeerd. 

6.4 Onder loonkosten worden verstaan: lonen en de daarop betrekking hebben-
de sociale lasten van het, ten behoeve van het werk, ingeschakeld (ingehuurd) 
personeel. 

6.5 Voor verrekening van prijswijzigingen komen in aanmerking alle materia-

len en/of brandstoffen waarvoor standaardprijzen zijn vastgesteld door de  
“Commissie Standaardprijzen en – lonen”. 

6.6 Voor de ten behoeve van het Werk geleverde materialen, waarvoor de onder 
lid 5 vermelde commissie geen standaardprijzen zijn vastgesteld, worden de 
hogere of lagere kosten bepaald door herleiding tot prijzen van materialen 
waarvoor dezelfde of vergelijkbare grondstoffen zijn gebruikt en waarvoor wel 
standaardprijzen zijn vastgesteld. 

7.  RECHTSVERLIES DOOR NIET-PROTESTEREN 
7.1.  Alle door Opdrachtgever vermeende rechten wegens tekortkomingen van 

Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen dienen schriftelijk, 
bij aangetekend schrijven, te worden ingeroepen binnen 14 (veertien) dagen 
nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen 
ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake ver-
vallen. De rechten van Opdrachtgever vervallen hiervoor eveneens indien hij 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zelf een 
vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen. 

7.2.  Een beroep op de onjuistheid van een factuur dient onder opgaaf van redenen 
schriftelijk, bij aangetekend schrijven, binnen 14 (veertien) dagen na de fac-
tuurdatum bij Opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle 
rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen.  

7.3.  Mededelingen van Opdrachtgever als bedoeld in artikel 7.1 en 7.2 schorten de 
betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.  

8.  BETALING 
8.1.  Betaling dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, zonder 

recht op korting, verrekening of opschorting, bij gebreke waarvan Opdracht-
gever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim 
raakt en aan Opdrachtnemer de wettelijke rente voor handelstransacties is ver-
schuldigd, over elke dag dat te laat is betaald. Indien Opdrachtnemer ingeval 
van niet tijdige betaling Opdrachtgever schriftelijk aanmaant tot het voldoen 
van een factuur, is Opdrachtnemer gerechtigd Opdrachtgever herinneringskos-
ten in rekening te brengen. 

8.2.  De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan Op-
drachtnemer verschuldigde bedragen komen ten laste van Opdrachtgever. De 
buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op vijftien procent (15 
%) van het door Opdrachtgever onbetaald gelaten bedrag, zulks met een mini-
mum van € 250,-- (zegge: tweehonderdvijftig euro). 

8.3.  Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kos-
ten, dan op de door Opdrachtgever verschuldigde rente en vervolgens op de 
oudste factuur. 

8.4.  De vordering tot betaling van alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen 
wordt terstond en integraal opeisbaar indien en zodra Opdrachtgever tekort-
schiet in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeen-
komst, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aan-
vraagt, een aanvraag tot diens ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt of 
indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anders-
zins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk 
verliest en voorts wanneer Opdrachtgever - indien deze een rechtspersoon is 
- in liquidatie verkeert of wordt ontbonden dan wel op (een deel van) de in het 
kader van de Overeenkomst door of namens Opdrachtnemer ter beschikking 
gestelde goederen beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen korte termijn 
wordt opgeheven. 

8.5. Voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtnemer, onder 
meer indien hij vreest dat Opdrachtgever niet, althans niet tijdig, in staat zal 
zijn om zijn betalingsverplichtingen jegens hem na te komen, gerechtigd de na-
koming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever daar om 
verzocht vooruit heeft betaald en/of voldoende zekerheid heeft gesteld. Indien 
Opdrachtgever met zodanige vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling in gebre-
ke blijft, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst met onmiddellijke 
ingang te ontbinden. Alle voor Opdrachtnemer uit deze opschorting en/of ont-
binding voortvloeiende schade dient door Opdrachtgever te worden vergoed. 

9.  INSCHAKELING DERDEN 
9.1.  Mits afgestemd met Opdrachtgever, staat het Opdrachtnemer vrij om voor de 

uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden, die in onderaanne-
ming voor Opdrachtnemer en onder diens verantwoordelijkheid werkzaam 
zullen zijn. 

9.2.  Indien door of namens de Opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde 
onderaannemer is of wordt voorgeschreven, wordt de Opdrachtgever geacht 
de door deze onderaannemer gehanteerde voorwaarden te kennen en te heb-
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ben aanvaard dan wel te hebben goedgekeurd, dan wel met deze een derden-
beding ten gunste van Opdrachtnemer te zijn overeengekomen dat de voor-
waarden van deze onderaannemer niet van toepassing zullen zijn. In het eerste 
geval heeft Opdrachtnemer het recht zich jegens Opdrachtgever te beroepen 
op die voorwaarden voor zover het de door betreffende onderaannemer uitge-
voerde prestaties betreft. 

10.  OVERMACHT 
10.1. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden ontstaan 

of bekend worden die Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst 
niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Opdrachtnemer zijn 
verplichtingen jegens Opdrachtgever niet tijdig kan nakomen, treedt Opdracht-
nemer niet in verzuim en is hij gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten. 

10.2.  Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van 
de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van 
de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede - voor zover daar-
onder niet reeds begrepen - oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)
rampen, extreme weersomstandigheden, ongevallen, overheidsmaatregelen, 
vertragingen in/uitblijven van leveringen van leveranciers (waaronder begre-
pen afvalverwerkers en leveranciers van brandstof, energie en water, etc.), 
transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer 
of zijn leveranciers, intrekking van vergunningen van Opdrachtnemer en/of zijn 
leveranciers. 

10.3.  Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Opdracht-
nemer blijvend onmogelijk is, heeft hij het recht te vorderen dat de Overeen-
komst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door hem mogelijk 
blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van Op-
drachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatst-
bedoeld geval wordt de Overeenkomst ontbonden zonder dat Opdrachtgever 
enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.  

10.4 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan 
zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen 
kan voldoen, is hij gerechtigd het verrichte dan wel het te verrichten gedeelte 
afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te vol-
doen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

11.  AANSPRAKELIJKHEID VAN OPDRACHTNEMER EN 
 VRIJWARING 
11.1.  Onverminderd de in de Algemene Voorwaarden opgenomen exoneraties is 

de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever voor toe-
rekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het bedrag 
waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in dat concrete 
geval aanspraak geeft. Opdrachtnemer is conform de in de branche gebruike-
lijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd. 

11.2.  Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in enig concreet 
geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betref-
fende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Op-
drachtnemer beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtnemer aan Opdracht-
gever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is gefactureerd in 
een periode van 12 maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit.  

11.3.  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte 
schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 

11.4.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door derden of Opdrachtgever ge-
leden schade aan wegdek, trottoir, gebouwen en dergelijke, dan wel persoon-
lijke of zaakschade veroorzaakt door vanwege door Opdrachtnemer ingezet 
materieel, tenzij die schade een rechtstreeks gevolg is van het gebruik van 
ondeugdelijk materieel of van ondeskundig handelen van Opdrachtnemer. 
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor 
schade waarvoor de aansprakelijkheid in dit artikel is uitgesloten. 

11.5. Indien Opdrachtgever de Afvalstoffen niet aanbiedt overeenkomstig de voor-
schriften uit de geldende wet- en regelgeving en/of de Algemene Voorwaarden 
en/of de Acceptatievoorwaarden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daar-
uit voortvloeiende schade. 

11.6.  Onverminderd hetgeen in artikel 7 omtrent rechtsverlies door niet-protesteren 
is bepaald, vervalt iedere vordering op schadevergoeding jegens Opdracht-
nemer, behalve die welke door Opdrachtnemer is erkend, door het enkele 
verloop van 1 (één) maand nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of 
redelijkerwijs had behoren te ontdekken.  

11.7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, diens werknemers en andere door 
Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde (al dan 
niet rechts-) personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van eni-

ge door deze derden geleden schade, veroorzaakt voor, tijdens dan wel na de 
uitvoering van de Overeenkomst door of namens Opdrachtnemer, door of an-
derszins verband houdende met zaken of producten afkomstig van Opdracht-
nemer, Afvalstoffen afkomstig van Opdrachtgever en activiteiten uitgevoerd 
door of namens Opdrachtnemer, tenzij de schade aan opzet of grove schuld 
van Opdrachtnemer is te wijten. 

11.8.  Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, 
welke door derden aan Opdrachtnemer kunnen worden tegengeworpen, kun-
nen door Opdrachtnemer ook aan Opdrachtgever worden tegengeworpen. 

12.  INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING 
12.1. Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte tekeningen, docu-

menten en gegevens blijven eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer 
behoudt daarop het auteursrecht. 

12.2. Opdrachtgever zal het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst en alle 
vertrouwelijke gegevens, die in het kader van de uitvoering van de Overeen-
komst ter kennis komen van Opdrachtgever, geheimhouden en uitsluitend 
gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Deze geheim-
houdingsplicht blijft bestaan tot 2 (twee) jaar na beëindiging van de Overeen-
komst. 

13.  ONTBINDING 
 Iedere Partij is bevoegd om – onverminderd zijn recht op schadevergoeding 

– zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussen-
komst de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring 
aan de andere Partij met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbin-
den, indien en zodra de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard, 
surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot diens ondercuratelestel-
ling aanhangig is gemaakt of indien bewind over (een deel van) zijn vermogen 
wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn 
vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer Opdrachtgever - in-
dien deze een rechtspersoon is - in liquidatie verkeert of wordt ontbonden dan 
wel op (een deel van) de, in het kader van de Overeenkomst door of namens 
Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, beslag wordt gelegd en dit 
beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven.

14.  TOEPASSELIJK RECHT 
 Op alle Overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing 

zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands 
recht van toepassing. 

15.  FORUMKEUZE 
 Alle geschillen welke direct of indirect verband houden met Overeenkomsten 

waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorge-
legd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch, tenzij 
Opdrachtnemer besluit de ingevolge de wet bevoegde rechter van de woon-
plaats van Opdrachtgever te adiëren. 

16.  AFWIJKINGEN 
 Behoudens indien en voor zover anders is voorzien in de Algemene Voorwaar-

den of de Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, kunnen afwijkingen 
van – of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst 
waarop zij van toepassing zijn, slechts schriftelijk worden overeengekomen. 

17.  CONVERSIE 
 Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nie-

tig of anderszins onverbindend is, blijven de Algemene Voorwaarden en/of de 
Overeenkomst voor het overige van kracht. In geval van een nietige of een on-
verbindend verklaarde bepaling worden Partijen geacht in plaats daarvan een 
beding te zijn overeengekomen waarvan de strekking zo veel mogelijk over-
eenkomt met de oorspronkelijke bepaling. 


