DEEL C

5.2

Algemene voorwaarden acceptatie bedrijfsafvalstoffen
1.
1.1
1.2.

ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de acceptatie van
bedrijfsafvalstoffen.
Het bepaalde in DEEL A artikelen 1 t/m 19 is onverkort van toepassing
op de door ons afgesloten overeenkomsten ter zake van de acceptatie
van (bedrijfs)afvalstoffen, tenzij hieronder daarvan uitdrukkelijk wordt
afgeweken. Indien en voor zover de inhoud van de onderhavige
algemene voorwaarden acceptatie afvalstoffen afwijkt van de inhoud
van de algemene voorwaarden als bedoeld in DEEL A, werkt de
afwijkende inhoud zoals bedoeld in de algemene voorwaarden DEEL A
aanvullend ten opzichte van de inhoud van de algemene voorwaarden
acceptatie afvalstoffen (DEEL C).

5.3
5.4

5.5

5.6
2.
2.1

VERKLARING VAN BEGRIPPEN
- Aanbieder: degene door wie of namens bedrijfsafvalstoffen ter
verwerking wordt aangeboden.
- Vervoerder: degene die de bedrijfsafvalstoffen feitelijk aanvoert.
- Beheerder: degene die het beheer heeft over de verwerkingsinrichting
of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s).
- Opslagplaats: terreingedeelte van de verwerkingsinrichting waar de
aangevoerde bedrijfsafvalstoffen worden opgeslagen in afwachting van
verwerking.
- Bedrijfsafvalstoffen: afvalstoffen niet zijnde huishoudelijke
afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen zoals bedoeld in artikel 1.1 Wet
milieubeheer.
- Gevaarlijke afvalstoffen: bij ministeriële regeling als zodanig
aangewezen afvalstoffen, met inachtneming van terzake voor
Nederland verbindende verdragen en van besluiten van
volkenrechterlijke organisaties (artikel 1.1 Wet milieubeheer).

5.7

6.
6.1

6.2

6.3
3.

De aanbieder van bedrijfsafvalstoffen dient te voldoen aan alle
daarvoor relevante wet en regelgeving en te beschikken over alle
daartoe noodzakelijke vergunningen/ontheffingen en over alle
noodzakelijk formulieren en documenten.

4.

Gevaarlijke afvalstoffen, onder andere zoals bedoeld in artikel 10.37
Wet milieubeheer en artikel 1.1 lid 1 Regeling Europese
Afvalstoffenlijst (Eural-lijst) mogen niet bij de verwerkingsinrichtingen
worden aangeboden.

5.
5.1

ACCEPTATIE AFVALSTOFFEN
Een specificatie van binnen de verwerkingsinrichtingen te accepteren
bedrijfsafvalstoffen is weergegeven in de acceptatietarieven en –
voorwaarden van voornoemde afvalverwerkingsinrichtingen. Op
verzoek wordt deze toegezonden.

6.4.

Slechts die afvalstoffen worden geaccepteerd waarvoor zowel de
aanbieder als acceptant over de noodzakelijke vergunningen en
vrijstellingen beschikt. Rouwmaat zal de aangeleverde afvalstoffen
slechts, en uitsluitend ter keuring in ontvangst nemen teneinde te
kunnen bepalen of de aangeboden afvalstoffen voldoen aan de daartoe
te stellen eisen. Het staat Rouwmaat vrij bij twijfel zonder nadere uitleg
acceptatie te weigeren.
De afvalstoffen worden pas eigendom van Rouwmaat na uitdrukkelijke,
schriftelijke, acceptatie.
Indien de aangeboden afvalstoffen niet aan de daaraan te stellen eisen
voldoen, dan wel Rouwmaat hieromtrent twijfel heeft, vindt acceptatie
niet plaats.
Indien na acceptatie alsnog blijkt dat de aangeboden afvalstoffen niet
aan de acceptatie-eisen voldoen, komt de acceptatie alsnog te vervallen
en is de eigendom van de afvalstoffen niet op Rouwmaat overgegaan.
De aanbieder van afvalstoffen is bij ontbreken of verval van acceptatie
gehouden de betreffende afvalstoffen retour te nemen en daartoe af te,
laten, halen. De aanbieder van afvalstoffen dient te voldoen aan alle
relevante wet en regelgeving en te beschikken over de voorgeschreven
vergunningen/ontheffingen en formulieren/begeleidingsdocumenten.
Het tonnage van de partij aangeleverde afvalstoffen wordt vastgesteld
door het geijkte registratiesysteem op de ontvangstlocatie. Iedere vracht
die aangeleverd wordt moet vergezeld zijn van de originele PMVbegeleidingsbrief. Deze begeleidingsbrief, met bijlagen, dient door de
aanbieder te worden ingevuld.

AANSPRAKELIJKHEID
De aanbieder is aansprakelijk voor alle schade, ook gevolgschade, die
voortkomt uit niet-nakoming van deze overeenkomst door de
aanbieder.
De aanbieder is aansprakelijk voor schade die zij of door haar
ingehuurde derden toebrengen aan eigendom van Rouwmaat of aan
zaken op de locatie van afgifte.
De aanbieder vrijwaart Rouwmaat tegen aanspraken van derden die
samenhangen met deze overeenkomst of met van de toeleverancier
afkomstige grond tenzij deze aansprakelijkheid gegrond is op opzet of
bewuste roekeloosheid aan de zijde van Rouwmaat.
Indien de aanbieder niet binnen vier dagen nadat een partij niet
geaccepteerde grond aan haar, schriftelijk dan wel mondeling, ter
beschikking is gesteld, deze niet uit de inrichting van Rouwmaat heeft
verwijderd is Rouwmaat gerechtigd hierin te voorzien. De aanbieder is
gehouden alle kosten voor het ontdoen van deze grond, inclusief
eventuele saneringskosten en transportkosten, aan Rouwmaat te
vergoeden. Rouwmaat is naar haar keuze ook gerechtigd de grond voor
de aanbieder in depot te houden zulks tegen een vergoeding van € 2,00
per m³ per dag of dagdeel dat de grond bij haar in opslag is. Rouwmaat
is ook gerechtigd de grond bij de aanbieder terug te doen leveren. Ook
hiermee samenhangende kosten komen voor rekening van de
toeleverancier.

pagina 1 van 1

