Zelf uw grof huishoudelijk afval wegbrengen?
Leen gratis een aanhanger van Spaarnelanden!
Spaarnelanden stelt aanhangers ter beschikking die u gratis kunt gebruiken voor het afvoeren van uw
grof huishoudelijk afval naar het Milieuplein. Deze kunt u gemakkelijk via onze website of telefonisch
reserveren. U kunt de aanhanger voor een dagdeel lenen van maandag t/m zaterdag. Een dagdeel is
van 8.00 tot 11.00 uur of van 12.00 tot 15.00 uur en op dinsdag ook van 16.00 tot 19.00 uur.
Vooraf reserveren
U kunt gemakkelijk in enkele stappen een aanhanger reserveren via onze website
www.spaarnelanden.nl/aanhanger. Dit kan op elk moment van de dag. U ontvangt van ons een
bevestiging per e-mail. Let op: u haalt de aanhanger op aan de Ir. Lelyweg 49 (pand links van het
Milieuplein).
U kunt ook telefonisch reserveren tijdens de openingstijden van Spaarnelanden (ma. t/m vr. van
08.00-16.30 uur) via 023-7517200 (lokaal tarief). Let op: in het weekend is het vaak druk!
Wij vragen u rekening te houden met de volgende regels:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik van de aanhanger is volledig op eigen risico.
De borg is € 50,- en moet per pin worden voldaan bij het ophalen van de aanhanger.
U ontvangt de borg na enkele dagen retour als de aanhanger schadevrij is teruggebracht.
Legitimatie via uw rijbewijs is verplicht; wij maken een kopie van uw rijbewijs.
U sluit een bruikleenovereenkomst met Spaarnelanden.
De algemene voorwaarden bruikleen aanhanger zijn op de bruikleenovereenkomst van
toepassing.
U mag elk soort grofvuil vervoeren in de aanhanger behalve grind, zand en steen. Hiervoor is
de aanhanger niet geschikt.
De aanhanger mag tot maximaal 500 kilogram worden beladen.
Bij de open aanhanger bent u verplicht een bagagenet te gebruiken. Het gebruik van het
bagagenet is bij de borg inbegrepen.
U regelt zelf een witte kentekenplaat voor de aanhanger. De medewerkers van
Spaarnelanden hebben geen kentekenplaten en kunnen deze ook niet maken.

Welk afval kunt u aanbieden op het Milieuplein?
Op het Milieuplein kunt u (grof) huishoudelijk afval brengen, zoals glas, grof snoei- en tuinafval,
asbest, klein chemisch afval (KCA), kringloopgoederen, metaal, papier en karton, tapijten, textiel,
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en overig grof huishoudelijk afval. Ook kunnen
bouw- en sloopafval, dakleer, gipsplaten, hout en puin worden ingeleverd. Bedrijfsafval wordt
geweigerd.
Op de website van Spaarnelanden vindt u meer informatie over wat er wel en niet ingeleverd kan
worden op het Milieuplein en de toegangsregels. Kijk op: www.spaarnelanden.nl/milieuplein.
De openingstijden van het Milieuplein (Ir. Lelyweg 51, Haarlem) zijn van ma. t/m vr. van 08.00-15.30
uur en di. van 08.00-20.00 uur.
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ALGEMENE VOORWAARDEN BRUIKLEEN AANHANGER

Artikel 1 Totstandkoming en duur
1. Het gebruik van de aanhanger is exclusief voor
inwoners van de gemeente Haarlem.
2. De bruikleenovereenkomst aanhanger (hierna te
noemen: de overeenkomst) komt tot stand op het
moment dat Gebruiker de borgsom als vermeld in
artikel 2 aan Spaarnelanden heeft voldaan en de
overeenkomst door Spaarnelanden en Gebruiker zijn
ondertekend.
3. De bruikleen gaat in op de overeengekomen datum
en het overeengekomen tijdstip zoals vermeld in de
overeenkomst en geldt voor maximaal drie (3) uren.
4. De overeenkomst eindigt nadat Spaarnelanden de
aanhanger na gebruik heeft gecontroleerd en in orde
heeft bevonden.
Artikel 2 Borgsom
Bij het aangaan van de overeenkomst dient de Gebruiker
een borgsom aan Spaarnelanden te betalen van € 50,00
via een pinbetaling. Bij het terugbrengen van de
aanhanger door de Gebruiker krijgt de Gebruiker de
borgsom binnen vijf (5) werkdagen retour gestort, indien hij
aan al zijn/haar verplichtingen als vermeld in deze
algemene voorwaarden heeft voldaan. Indien Gebruiker
niet heeft voldaan aan één of meer verplichtingen als hier
bedoeld, is Spaarnelanden gerechtigd de borgsom (geheel
of gedeeltelijk) te houden. Spaarnelanden behoudt zich in
dat geval tevens elk recht voor als bedoeld in artikel 8.
Artikel 3 Legitimatie
Bij aanvang van de bruikleenperiode legitimeert de
gebruiker zich door middel van een geldig rijbewijs op
zijn/haar naam. Spaarnelanden maakt een kopie van het
rijbewijs.
Artikel 4 Reserveren
Spaarnelanden behoudt zich het recht voor geen
bruikleenovereenkomst aan te gaan indien Spaarnelanden
wegens omstandigheden niet in staat is om de aanhanger
in bruikleen te geven.
Artikel 5 Controle aanhanger
Gebruiker wordt geacht, direct na ontvangst, de aanhanger
op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken
of andere klachten zijn, dient Gebruiker dit terstond aan
Spaarnelanden te melden. Indien Gebruiker deze controle
achterwege laat of de aanhanger na het uitvoeren van de
controle zonder op- en aanmerkingen in ontvangst neemt,
wordt de aanhanger geacht in deugdelijke, goede en
onbeschadigde staat in bruikleen te zijn gegeven.
Artikel 6 Verplichtingen Gebruiker
1. De aanhanger wordt slechts aan particulieren in
bruikleen gegeven voor het door hen wegbrengen
van gescheiden particulier afval naar het milieuplein.
2. Gebruiker is verplicht als een goed gebruiker voor de
aanhanger te zorgen en de aanhanger in
overeenstemming met de bestemming (vervoeren
van afval naar het milieuplein) te gebruiken. Het is
Gebruiker niet toegestaan de aanhanger voor andere
doeleinden te gebruiken.
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Het is Gebruiker niet toegestaan de aanhanger te
beladen met grind, zand of steen.
Het is Gebruiker niet toegestaan de aanhanger te
beladen met een gewicht van meer dan 500 kilogram.
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het aan- en
afkoppelen van de aanhanger.
Het is Gebruiker verboden de aanhanger aan derden
in bruikleen te geven, te verhuren of anderszins ter
beschikking te stellen.
Gebruiker dient de aanhanger na gebruik leeg en
schoon terug te brengen. Indien de aanhanger niet of
gebrekkig is schoongemaakt, is Spaarnelanden
gerechtigd reinigingskosten in rekening te brengen.
Gebruiker verklaart dat er ten behoeve van de
trekkende auto in combinatie met de aanhanger een
aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke
voldoet aan de bij of krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
gestelde eisen. Het van toepassing zijnde eigen risico
komt voor rekening van Gebruiker.
Gebruiker dient over een goedgekeurde witte
kentekenplaat te beschikken die overeenstemt met
die van de trekkende auto.

Artikel 7 Reparaties
1. Het is Gebruiker niet toegestaan onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden dan wel veranderingen aan
de aanhanger te verrichten, tenzij daartoe schriftelijk
opdracht door Spaarnelanden is verleend.
2. Bij niet (naar behoren) functioneren van de
aanhanger tijdens de overeengekomen bruikleenperiode is Gebruiker verplicht hiervan terstond
mededeling te doen aan Spaarnelanden en een en
ander in veiligheid te stelen.
3. De kosten van reparatie van lekke banden zijn voor
rekening van Gebruiker.
Artikel 8 Schade en aansprakelijkheid
1. Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat de
aanhanger door Gebruiker in bruikleen is ontvangen
en het moment dat deze bij Spaarnelanden is
terugbezorgd en de overeenkomst is geëindigd zoals
vermeld in artikel 1 lid 4, is het risico van
beschadiging, diefstal, verloren of teniet gaan van de
aanhanger, anders dan ten gevolge van een eigen
gebrek van de aanhanger, voor rekening en risico
van Gebruiker.
2. Gebruiker is verplicht elke schade en elk gebrek aan
de aanhanger alsmede diefstal van de aanhanger
terstond aan Spaarnelanden te melden.
3. Spaarnelanden zal nimmer aansprakelijk kunnen
worden gesteld voor schade welke voortvloeit uit
gebreken aan de aanhanger, tenzij de schade het
gevolg is van opzet of grove schuld.
4. Spaarnelanden is nimmer aansprakelijk voor
gevolgschade en haar aansprakelijkheid beperkt zich
in alle gevallen tot het bedrag waarvoor zij verzekerd
is.
5. Eventuele schade aan de aanhanger wordt door
Spaarnelanden of in opdracht van Spaarnelanden
hersteld waarbij de uiteindelijke kosten, danwel de
vervangingswaarde indien vervanging van aanhanger

6.

7.

noodzakelijk is, aan Gebruiker in rekening zullen
worden gebracht.
Gebruiker vrijwaart Spaarnelanden volledig van
aanspraken van derden tot schadevergoeding
verband houdende met het gebruik van de
aanhanger.
Gebruiker is zelf aansprakelijk voor de boetes van
verkeersovertredingen. De kosten hiervan zijn voor
rekening van Gebruiker.

Artikel 9 Toepasselijk recht
1. De gebruiker is bekend met alle wettelijke bepalingen
omtrent het rijden met deze aanhanger. Voor
bezitters van rijbewijs B geldt dat de auto zwaarder
moet zijn dan de aanhanger inclusief auto.
2. De Eigenaar heeft het recht de
gebruikersovereenkomst altijd, direct en zonder
nadere ingebrekestelling en zonder rechtelijke
tussenkomst te ontbinden, als naar haar oordeel de
aanhanger door de gebruiker in strijd met de
bepalingen van de bruikleenovereenkomst wordt
gebruikt.
Artikel 10 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van
toepassing.
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