Spaarnelanden NV, afdeling bedrijfsafval.
Algemene voorwaarden inzake het verwijderen van bedrijfsafval
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Kvk nr : 34208676.

Begripsbepalingen
Spaarnelanden bedrijfsafval: Spaarnelanden NV, te Haarlem
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, waarmee Spaarnelanden een overeenkomst sluit inzake
het verwijderen van bedrijfsafvalstoffen door Spaarnelanden.
Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich, met het oog op
verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of zich moet ontdoen.
Gevaarlijk afval: afvalstoffen als zodanig aangeduid in of krachtens de Regeling Europese afvalstoffenlijst
(Eural)
Inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd bewaarmiddel, zoals de rolemmer en
container.

Toepasselijkheid
1.6
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten inzake
het verwijderen van afvalstoffen tussen Spaarnelanden en opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
1.7
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die opdrachtgever gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen, tenzij deze expliciet door Spaarnelanden schriftelijk zijn aanvaard
1.8
Elke afwijking van deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden vastgelegd; een schriftelijke
afwijking geldt niet automatisch voor een volgende overeenkomst.
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Offertes & contracten
Alle offertes van Spaarnelanden zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Een offerte
is geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte. Na deze periode kan Spaarnelanden nv de
tariefstelling aanpassen.
Acceptatie van de schriftelijke overeenkomst leidt tot een contract tussen Spaarnelanden en
opdrachtgever, wanneer het contract ondertekend Spaarnelanden bereikt; mondelinge toezeggingen of
afspraken zijn voor Spaarnelanden niet bindend pas nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel
nadat zij met de uitvoering van die toezegging of afspraak is begonnen.
Bij de gedane offertes en contracten wordt uitgegaan bij restafval van een soortelijk gewicht 100 kilo per
1000 liter. Bij gft-afval wordt uitgegaan van een soortelijk gewicht van 150 kilo per 1000 liter. Bij
flessenglas-afval wordt uitgegaan van een soortelijk gewicht van 200 kilo per 1000 liter Bij overschrijding
van deze gewichten behoudt Spaarnelanden zich het recht de meerkosten door te berekenen aan de
afnemer.
Contracten en contracttermijnen en afspraken gemaakt in de tijd van de gemeente Haarlem, afdeling
RATD ( Reiniging, afvalstoffen en Technische dienst) vallen per 28 oktober 2004 onder de algemene
voorwaarden van Spaarnelanden nv. Verplichtingen op offertes en contracten op naam gesteld van de
gemeente Haarlem, afdeling RATD zijn door Spaarnelanden overgenomen en ondergebracht in deze
algemene Verkoop- en . Opzeggingen van contracten opgemaakt in de periode van voor 28 oktober 2004,
(gemeente Haarlem, afdeling RATD, vallen per 28 oktober 2004 onder deze algemene voorwaarden van
Spaarnelanden.
Duur overeenkomst
Behoudens eenmalige opdrachten, wordt de overeenkomst aangegaan voor 24 maanden, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. De overeenkomst wordt zonder opzegging telkens stilzwijgend met twee jaar
verlengd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk
zes maanden voor het verstrijken van de lopende contract per aangetekende brief opzegt. Gedurende de
looptijd van het contract is de afvoer van de afvalstoffen exclusief voorbehouden aan Spaarnelanden.
De overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes
maanden, indien opdrachtgever zijn bedrijf beëindigd of het bedrijf naar een andere gemeente verhuist
waar Spaarnelanden zelf of via een collega inzamelaar de dienstverlening niet kan blijven uitvoeren;
opdrachtgever dient hiervan bewijs te leveren.
Wanneer opdrachtgever na schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nalatig blijft in de nakoming van
enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en/of de voorwaarden van een
overeenkomst op hem/haar rust, heeft Spaarnelanden het recht de dienstverlening (tijdelijk) te staken,
de dienstverlening op te schorten, de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, of de uitvoering daarvan
permanent te beëindigen, zulks ter keuze van Spaarnelanden en steeds met behoud van enig haar
toekomend recht op vergoeding van abonnementskosten, kosten, schaden en interesten. Contracten en
contractafspraken blijven van kracht in de periode van ingebrekestelling door opdrachtgever.
Wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt,
overgaat tot stillegging, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf, insolvabel blijkt, of wordt getroffen door
beslaglegging, alsmede in geval van overmacht, is Spaarnelanden gerechtigd de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Spaarnelanden en steeds met behoud van enig haar
toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
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Tarieven
Tenzij anders is vermeld, zijn alle door Spaarnelanden genoemde prijzen exclusief BTW, 3,5%
milieutoeslag en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Spaarnelanden is gerechtigd deze
heffingen volledig en onmiddellijk door te berekenen aan opdrachtgever.
Jaarlijks vindt er een prijsindexering plaats in overeenstemming met de prijsindex van de Nea - index,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Spaarnelanden heeft de bevoegdheid kostenverhogingen voortvloeiend uit de overeenkomst, bijvoorbeeld
als gevolg van overheidsmaatregelen, hogere materiaalkosten, brandstofkosten en hogere kosten aan
derden, door te berekenen aan opdrachtgever;
Tariefswijzigingen worden schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar gemaakt.
Meerwerk
Indien, hetzij op verzoek van opdrachtgever, hetzij daartoe anderszins te goeder trouw genoodzaakt, voor
het uitvoeren van de overeenkomst de normale werktijden moeten worden overschreden, is
Spaarnelanden gerechtigd daarvoor een opslag in rekening te brengen.
Indien opdrachtgever bij het aanbieden van zijn afval meer afval aanbiedt dan is overeengekomen, is
Spaarnelanden gerechtigd daarvoor meerwerk in rekening te brengen; het inzamelen van de boven de
afgesproken hoeveelheid aangeboden afval wordt apart in rekening gebracht en geldt als een aparte
opdracht.
Betaling
Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen is.
Behoudens éénmalige opdrachten, vindt bij overeenkomsten de facturering plaats naar keuze per
maand, kwartaal of jaar.
Verzuim treedt van rechtswege in bij gebreke van betaling binnen de in het eerste lid gestelde termijn.
Betaler is met ingang van de dag waarop verzuim intreedt aan Spaarnelanden wettelijke rente
verschuldigd voor de duur van de verzuimperiode.
Zolang opdrachtgever niet het door hem verschuldigde bedrag volledig heeft voldaan, is Spaarnelanden
gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
Alle kosten die Spaarnelanden moet maken voor eventuele, al dan niet buitengerechtelijke,
invorderingskosten, komen voor rekening van opdrachtgever.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, zullen de vorderingen
van de Spaarnelanden onmiddellijk opeisbaar zijn.
Inzamelmiddelen
Opdrachtgever biedt de afvalstoffen uitsluitend aan in de door Spaarnelanden ter beschikking gestelde
inzamelmiddelen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De door Spaarnelanden nv. ter beschikking
gestelde inzamelmiddelen zijn en blijven eigendom van Spaarnelanden.
De kosten voor eventueel benodigde vergunningen of andere kosten welke nodig zijn voor het plaatsen
van de inzamelmiddelen en eventueel ter zake verbeurde boetes, komen voor rekening van opdrachtgever.
Het inzamelmiddel wordt door Spaarnelanden in goede staat aan opdrachtgever afgegeven. Opdrachtgever
dient voor eigen rekening en risico te zorgen voor een zorgvuldig beheer van het inzamelmiddel. Eventuele
schade, brand of vermissing dient terstond aan Spaarnelanden te worden gemeld en kan worden verhaald
op de opdrachtgever.
Het inzamelmiddel mag door opdrachtgever niet gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor deze
bestemd is en mag niet door opdrachtgever aan derden worden uitgeleend of anderszins ter beschikking
gesteld.
Het is opdrachtgever niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan het inzamelmiddel, of enige vorm
van propaganda of reclame aan te brengen op het inzamelmiddel.
Opdrachtgever dient het ter beschikking gestelde inzamelmiddel onmiddellijk na beëindiging van de
overeenkomst in goede staat aan Spaarnelanden te retourneren.
Afvalstoffen
Het is verboden afvalstoffen aan Spaarnelanden aan te bieden, welke ingevolge enig wettelijk voorschrift,
gemeentelijke verordening, deze algemene voorwaarden, of krachtens het voor de betrokken be- of
verwerkingsinrichting geldende reglement niet ter verwerking mogen worden aangeboden.
Afvalstoffen die in ieder geval onder geen beding aan Spaarnelanden mogen worden aangeboden zijn:
- gevaarlijk afval (Eural) en klein gevaarlijk afval (tenzij hierover uitdrukkelijk aparte afspraken gemaakt
zijn);
- asbest of asbesthoudende afvalstoffen en / of gemengd met overige bedrijfsafvalstoffen door een
verkeerde scheiding. Bij constatering van asbest of asbest gelijkende afvalstoffen heeft Spaarnelanden
het recht om analyses te laten uitvoeren op de aangeboden vracht. Gemaakte kosten kunnen worden
verhaald op opdrachtgever;
- afval vallende onder de Destructiewet; slachtafval, kadavers, fecaliën;
- ziekenhuisafval, of daarmee gelijk te stellen afvalstoffen, zoals infectueus afval, anatomisch afval, vuile
verbandmiddelen en ander besmet afval;
- (half) vloeibare afvalstoffen, zoals o.a. vloeibaar bitumeus afval, verfstoffen, aardolie(afval)producten,
overige oliën en vetten;
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- licht ontvlambare of ontplofbare afvalstoffen.
- bijtende, giftige en kwalijk riekende afvalstoffen;
- afvalstoffen met drukhouders, zoals gastanks, brandblussers;
- radioactieve stoffen en voorwerpen;
- grote en zware stukken afval, zoals hout en ijzer dat langer/breder is dan 75 cm;
- sterk stuivend afval;
- wit- en bruingoed (tenzij hier uitdrukkelijk aparte afspraken over gemaakt zijn);
- puin en overig bouw- en sloopafval (tenzij hier uitdrukkelijk aparte afspraken over gemaakt zijn);
- brandend of smeulend afval;
- (vervuilde) grond en/of zand;
- Organisch bedrijfsafval (swill / gekookte etensresten) dient gescheiden te worden aangeboden.
Deze lijst is niet uitputtend. Bij twijfel dient opdrachtgever altijd contact op te nemen met Spaarnelanden.
Spaarnelanden is gerechtigd van opdrachtgever een duidelijke en juiste omschrijving van de aard,
eigenschappen en samenstelling van de aangeboden afvalstoffen te verlangen, dan wel de aangeboden
afvalstoffen voor aanvang van, tijdens, of na aanbieding, te (laten) keuren. Aan het al dan niet doen van
een dergelijk verzoek of keuring kan opdrachtgever geen enkel recht ontlenen.
Indien opdrachtgever afvalstoffen aanbiedt welke op grond van het hierboven vermelde niet mogen
worden aangeboden, staat het Spaarnelanden vrij de aangeboden afvalstoffen te weigeren. Indien dit zich
voordoet, blijft Spaarnelanden gerechtigd het ledigingstarief in rekening te brengen. Eventuele extra
kosten van analyses en stilstand van voertuigen, zijn voor kosten opdrachtgever.
Het aanbieden van afvalstoffen
Het inzamelmiddel mag niet verkeerd beladen of overbeladen zijn.
Het inzamelmiddel dient bij aanbieding gesloten te zijn; naast of op het inzamelmiddel mag geen afval
worden aangeboden, tenzij hier van te voren met Spaarnelanden afspraken over gemaakt zijn.
Het inzamelmiddel mag uitsluitend op de van te voren met Spaarnelanden afgesproken inzameldag
worden aangeboden.
Het inzamelmiddel wordt aangeboden op de openbare weg, dan wel op een met Spaarnelanden
afgesproken plaats op het terrein van opdrachtgever.
Aanbieding op de openbare weg:
- het inzamelmiddel dient tussen 7.00 en 7.30 uur op de ochtend van de inzameldag op de openbare weg
te worden geplaatst; indien het inzamelmiddel later wordt aangeboden, kan Spaarnelanden geen
lediging garanderen;
- het inzamelmiddel dient op het trottoir voor het terrein van opdrachtgever te worden aangeboden, of bij
het ontbreken daarvan zo dicht mogelijk bij de rijbaan, op een zodanige wijze dat voetgangers en het
overige verkeer niet wordt gehinderd of belemmerd;
- het inzamelmiddel dient na lediging zo snel mogelijk van de weg gehaald te worden, doch uiterlijk om
20:00 uur op de avond van de inzameldag.
Aanbieding op het terrein van opdrachtgever:
- opdrachtgever dient er voor te zorgen dat het inzamelmiddel op de inzameldag tijdig, doch uiterlijk om
7.30 uur gereed staat op de met Spaarnelanden afgesproken plaats;
- opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de inzamelwagen onbelemmerd toegang heeft tot terrein en
het inzamelmiddel en het inzamelmiddel zonder verdere hulp kan worden opgeladen.
Indien het inzamelmiddel in strijd met het in dit artikel vermelde wordt aangeboden, kan
Spaarnelanden geen lediging garanderen. Indien dit zich verwezenlijkt, blijft Spaarnelanden gerechtigd
een extra lediging in rekening te brengen.
Klachten
Spaarnelanden staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde diensten en
inzamelmiddelen. De opdrachtgever dient de geleverde diensten en inzamelmiddelen steeds terstond na
levering te keuren. Klachten over geleverde diensten dient opdrachtgever binnen 5 werkdagen na
levering schriftelijk kenbaar te maken aan Spaarnelanden. Niet zichtbare gebreken aan producten dient
opdrachtgever binnen 5 werkdagen schriftelijk na ontdekking aan Spaarnelanden kenbaar te maken.
Bezwaren tegen facturen dienen binnen 5 werkdagen na de factuurdatum kenbaar gemaakt te worden.
In geval van een terechte klacht, zal Spaarnelanden de keuze hebben de in geding zijnde geleverde dienst
of inzamelmiddel kosteloos te leveren c.q. te repareren, dan wel opdrachtgever te crediteren voor het door
opdrachtgever reeds voor de in geding zijnde geleverde dienst of inzamelmiddel betaalde
Ook bij een tijdige klacht over een geleverde dienst of inzamelmiddel, is opdrachtgever niet gerechtigd de
betalingsverplichting met betrekking tot geleverde diensten en producten op te schorten.
Aansprakelijkheid
Spaarnelanden sluit iedere aansprakelijkheid uit voor (brand)schade die ten gevolge van enige handeling
of nalaten voortvloeiend uit of verband houdend met een overeenkomst met opdrachtgever ontstaat.
Aansprakelijkheid van Spaarnelanden kan alleen ontstaan wanneer Spaarnelanden opzet, grove schuld of
nalatigheid, of ander verwijtbaar gedrag ten laste kan worden gelegd.
In geen geval is Spaarnelanden jegens opdrachtgever aansprakelijk voor bedrijfsschade, windschade
of andere gevolgschade.
Opdrachtgever vrijwaart Spaarnelanden, haar werknemers en andere door Spaarnelanden bij de
uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden in verband met
enige overeenkomst tussen Spaarnelanden en opdrachtgever.
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De aansprakelijkheid van Spaarnelanden is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht;
indien Spaarnelanden hierop geen beroep kan doen, is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot
de bedragen die in voorkomende gevallen onder de aansprakelijkheidsverzekering van Spaarnelanden
voor uitkering in aanmerking komen.
Iedere aansprakelijkheid van Spaarnelanden vervalt binnen 6 maanden na het ontstaan van de schade,
behalve in het geval opdrachtgever de schade tijdig schriftelijk heeft gemeld.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die door hem/haar, door zijn personeel, of door hem
gebruikte zaken wordt veroorzaakt aan de werknemers of eigendommen van Spaarnelanden, dan wel
aan door Spaarnelanden ingeschakelde (hulp)personen.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade welke het (in)directe gevolg is van de aanwezigheid van
stoffen welke in strijd met de overeenkomst en de algemene voorwaarden, of overige wet- of
regelgeving, ter verwijdering worden aangeboden.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor vermissing van of schade toegebracht aan, of door, de
inzamelmiddelen welke ten behoeve van de afvoer en opslag van de afvalstoffen ter beschikking zijn
gesteld aan opdrachtgever, behoudens schade wegens normale slijtage of ontstaan door verwijtbaar
gedrag aan de zijde van Spaarnelanden.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerde belading of overbelading van de
inzamelmiddelen.
Overmacht
Indien sprake is van een tekortkoming van Spaarnelanden die niet te wijten is aan haar schuld, noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt
(overmacht), en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming
van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal Spaarnelanden het recht hebben de uitvoering voor
het betreffende gedeelte op te schorten voor de duur van de overmacht. Als overmacht aan de zijde van
Spaarnelanden gelden tevens alle omstandigheden waardoor de juiste of tijdige uitvoering van de
overeenkomst onmogelijk wordt gemaakt, of wordt bemoeilijkt, waaronder mede onvoorziene stagnatie
in de aanvoer of productie, vertraging bij vervoer, klimatologische omstandigheden, belemmerende
maatregelen van overheden en het uitblijven, om welke reden dan ook, van leveranties van derden of
vergunningen.
Spaarnelanden zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk van dergelijke omstandigheden op de
hoogte stellen. De resterende werkzaamheden worden in onderling overleg uitgevoerd, zodra dat naar alle
redelijkheid mogelijk is.
Spaarnelanden blijft in een overmachtsituaties bevoegd het reeds uitgevoerde deel in rekening te brengen.
Indien de overmacht langer dan 3 maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst
per brief geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval over en weer een
verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
Wijzigingen
Spaarnelanden is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Wijzigingen dienen
schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar gemaakt worden. Wijzigingen treden in werking op de aan
opdrachtgever bekend gemaakte datum, tenzij opdrachtgever binnen 5 werkdagen na dagtekening van
de brief schriftelijk aan Spaarnelanden kenbaar maakt de wijziging niet te accepteren. Spaarnelanden en
opdrachtgever treden in dat geval in overleg.
Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst nieuwe wettelijke of gemeentelijke voorschriften van
kracht worden ter zake van (bedrijfs)afvalverwijdering, dan wel indien er veranderingen optreden in het
acceptatiebeleid van de afvalbe- of verwerkingsinrichtingen, worden de algemene voorwaarden en de
overeenkomst daarop, waar van toepassing, automatisch aangepast. Wijzigingen kunnen schriftelijk aan
opdrachtgever kenbaar gemaakt worden.
Elke wijziging in een overeenkomst met Spaarnelanden wordt schriftelijk vastgelegd.

14.
14.1

Overdracht van rechten en plichten
Spaarnelanden is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen over te
dragen aan een derde, onder handhaving van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever is
gerechtigd om de overeenkomst over te dragen naar een andere identiteit van opdrachtgever.

15.
15.1

Conversie
Indien en voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst strijdig zou
zijn met de huidige en toekomstige in Nederland geldende wetten en richtlijnen, tast dit niet de
geldigheid van de gehele overeenkomst of algemene voorwaarden aan en is uitsluitend de betreffende
bepaling niet van toepassing.
Partijen zullen over de bepaling welke nietig wordt geacht onderling overleg plegen, teneinde een
vervangende, rechtsgeldige regeling te treffen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomst
met de niet rechtsgeldige bepaling.

15.2

16.
16.1
16.2

Geschillen en toepasselijk recht
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
In geval van een geschil tussen partijen zal eerst getracht worden dit door overleg tot een oplossing te
brengen. Indien dit niet tot een oplossing leidt, zal ieder geschil terzake van een overeenkomst bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem.
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