ALGEMENE VOORWAARDEN
werk al dan nret wordt goedgekeurd enlof (c) Wederpartij het werk niet goedkeu¡1, terwijl
slechts kleine gebrekerì resteren die binnen 30 dagen n¿ de opleverinq kunnen worden
hersteld en aan ingebruikname van het werk niet in de weg stãan,
Wederpãtil kan het opgeleverde werk slechls afkeuren onder schr¡ftelijke opgðve v¿n
r€denen binnen 14 dagen na de (poging tot) oplevenng. ln dat geval dient Wederpartlj aan
cebru¡ker een red€lijke ternì¡jn te gunnen om de werkzaamheden alsnog te verrichten eñ
opn¡euw op te leveren, Gedurende deze termijn heeft Wederpart¡j geen aanspraak op
schadever9oedlng.

Artlkel 1 - Definities
1,1.
In deze algemene voorlv¿arden wordt met de volgende termen het volgende bedoeld.
Gebruikeí
Eén of meer van de volgende rechtspersonen:
- Van Reel 8.V., inschrijfnummer KvK: 05074029
- Groen Recycling Rouveen 8.V., inschr¡jfnummer KvK:
05074031
- Groen Recycling Hardenberg 8.V., inschrijfnumm€r KvK;

5.10

62944O42

Wederpanijj

ledere huurder of afneme¡ v¿n goederen of diensten van
Gebruiker

Artikel 2 - Toeoassel¡lkheld
2.1.
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Gebruiker en Wederpadjj zijn u¡tsluitend
2.2.
2.3.

3.3.
3.4
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

voorwaarden van toepassing, Toepasselijkheíd van andere algemene vooMaarden, onder
welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk van de hãnd 9ewezen.
Afwijkingen van deze algemene voorw¿arden zijn alleen van krâcht als zij schriftelijk en
ondubbelzinnig tussen Gebruiker en Wed€rpðtij zijn overeengekomen, onverminderd
dwingendrechtellJke t¡epalingen ult de wet.
De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen ln deze algemene voorwaarden
tast de rechtsgeld¡gheid van de overige bepalingen nlet aan. Ten aanzlen v¿n
eerstqenoemde bepal¡ng(en) zal dan wettelijke conversie plaatsv¡nden als bedæld ¡n èn.
3:42 BW.

ziJn geheel vrijblijvend. Gebrulker i5 bevoegd
de aanbieding of offefre zonder opgave van redenen te wUz¡gen of ln te trekken b¡nnen vijf
werkdagen nå ontvangst van de åcceptåtie van Wederpadlj. Al5 moment v¿n acceptatle
wordt b€schouwd het moment waarop door gebruiker de schrlftel¡jke acceptat¡e v¿n de
wederpaft lj wordt ontvangen.
Alleen het bestuur van Gebrulker en uitdrukkelUk d@r het bestuur van Gebruiker
gevolmachtigde p€rsonen kunnen Gebruiker rechtsgeldig veftegenwoordigen. Afspr¿ken
met medewerkers enlof húlppersonen van Gebru¡ker binden Gebru¡ker niet.
Door of namens Gebrulker getoonde afbeeldingen, tekenlngen, mâat- en gewichtsopgaven
enlof monsteE dienen slechts ter ¡ndicâtie en zijn vmr Gebrulker nlet blndend.
Aile tarieven, prijzen en aanbiedingen van Gebru¡ker ziin gesteld ¡n euro (€) en zijn
excluslef BlW, verzekeringen, inværrechten¡ veruoeßkosten, brandstoffen, leges, door
Wederpaftlj benodlgde vergunningen en andere hemngen of belastlngen.
cebru¡ker is bevoegd om na het slulten van de overeenkomst opgekomen prijsstl.,gingen
van grondstoffen, brandstoffen, matedalen, product¡e, trânspoñ, stofr¡ngs- en
verwerklngskosten waarop ¿ljn aanb¡edlng ls gebaseerd åan Wederpañ¡j door te
berekeñeñ, voor zover dle pr¡jsstilJingeñ meer dan <xx ryo> bedragen slnds het door
gebrulker gedane aanbod.
Betaling d¡ent plaats te vlnden binnen 14 dagen nå factuurdatum door middel vâñ
overboek¡ng van het veGchuldigde bedrag op de bankrekenlng vermeld op de factuur. Als
dâ9 vân betaling gêldl de dag van b¡Jschrijv¡n9 op de bankrekenlng.
Na het verstr¡jken van de betalingstermijn ls de Wederpafrij onm¡ddellljk ln veEu¡m als
bedæld ln art. 6rB3 sub a Bw, v¿naf die d¿tum ¡s over de hoofdsom æn sañengestelde
rente verschuld¡gd van 10% per Jââr.
Gebrulker ls t€voegd de door WederpafrU gedane betallngen naôr elgen lnzlcht ln
mlndering te doen strekken op alle ope¡sbare vorder¡ngen dle Gebrulker op Wderpadij
heeft, waaronder alle verschuldigde rent€ €n kosten.
Wederpartu kan geen b€roep doen op opschodlng of verrekenlng.
Als wederpañij tekodschiet ¡n de nakom¡ñg van zijn verpllcht¡ngen komen alle redelljke
kosten ter verkr¡jqin9 v¿n voldoening buiten rechte ¡ntegraal voor z¡jn rekenln9.
Wederpaftij is verder verplicht àlle door Gebruiker in redel¡jkheid gemðakte kosten le
vergæden dle verband houden met een gerechtel¡jke procedure waarln Wederpanij
volled¡g of ln ovemegende môte ¡n het ongellrk wordt gesteld. Onder deze kosten zullen in
¡eder geval zljn begrepen de kosten van externe deskund¡geñ, deurwaarders en advocaten,
ook voor zover deze kosten het dær de rechter gêbruikelUke w¡js toe te wijzen bedrag

ovetreffen,

3.12.

Als språke ls vân meerdere Wederpafrijen bij een overeenkomst, ¿Un z¡J elk voor het
geheel en âldus hoofdeliik aânspràkêlìJk voor de nakomlng van alle verpllcht¡ngen
vooftvloeiende ult de overeenkoms¡

AÉlkel 4 - Elocndomevoorbchoud

4.1.
4.2.

Gebrulker behoudt zlch de elgendom vån geleverde goealeren en tot stand gebrachte
werken vóór totdat Wederpafr¡J ¿lle ope¡sbâ.e vorder¡ngen van Gebruiker op Wederpart¡J
volledlg heeft voldaan.
Het risico van de in lld 1 genoemde gæderen en tot stand gebrachte werken gaat echter
reeds bU de af (op)leverlng over,
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9.1.

overeenkomSt.
De normale arbe¡dstuden van Gebruiker z¡Jn van maandag

9.2.
9.3.

9.4.

5,7.
5,8,

Wljzlglngen in het werk (en of de wuze van uitværing) worden steeds aangemerkt als
verrekenbaar meer- of mlnderwerk indien Wederpâft¡j wljzlglngen ln de opdracht
aanbrengt en/of van geschatte hoeveelheden met meer dan 10o¿ wordt afgeweken. Een
schr¡ftelUke trevestiglng en/of handtekenlng van W€derpartu ls dan niet verelst.
Meerwerk wordt verrekend op bãsls van ale pr¡Jzen t€o tude van de ultvoerlng van het
meerwerk, Minderuerk wordt verrekend op basls van de waarde van dat m¡nderwerk op
het moment van het slulten van de overeenkomst,
Als het mlnalerwerk het meemerk per saldo overtreft, ls Gebrulker gerechilgd 10oÁ van het
verschll bll WederpaftlJ ln rekenlnq te brengen.

10.1.

1O.2.

Gebrulker ls niet aansprakelljk voor lndlrecte schade, zoals gevolgschade, gederfde wlnst,
gemlste bespåringen of schade dær bedrijfsstãgnâtie.
Indlen en v@r ¿over enige ultslu¡t¡ng van aônsprakelljkheld nlet van toepass¡ng ls, ¡s de
ååñsprakel¡Jkheld vân Gebruiker ln elk geval b€p€rkt tot het b€drag dat z¡Jn verzekeraar ln
het betreffende gevðl ultkeert, vermeerderd met het elgen r¡sico vâñ Gebru¡ker.
Voor het geval geen veu ekering ls afgesloten die dekk¡ng b¡edt, ls de ¿ansprakelijkheld
van Gebruiker beperkt tot het bij Wederpaftlj ln rekenlng gebrachte (factuur)bedra9.
Een (vermeende) tekortkoming vân Gebruiker ¡n de nakomlng dient uiterlijk b¡nnen 24 uur
na ontdekking schr¡fteluk te worden gemeld trlj Getrrulker, dan wel blnnen 30 dagen nâdat
de tekoftkoming of onregelmatlgheld door Wederpafrlj ontdekt hâd kunnen worden. BU
gebreke daaruan wordt Wederpaft¡J geacht nlet aan de klachtpl¡cht vãn art. 6r89 BW Jo.
7:23 Bw voldaan te hebben.
Elke rechtsvordering Jegens Gebrulker verjaad lñ elk geval door verloop van een Jaar na de
factuurdatum van de betreffende goedêreñ of dlensten.
leder recht op schadevergoeding Jegens Gebrulker verualt lndien Wederpôd¡, nlet binnen
zes maanden nadãt Gebrulker æn vermeende vorderlng schrlftelilk heeft afgewezen een
els ¡n rechte instelt.
WedemañU vr¡jwaafr Gebrulker voor aanspraken vân derden voor schade waaruoor
Gebrulker op grond van deze vooilaarden ,egens Wederpafrli nlet aansprakellrk zou z¡Jn.

Gebru¡ker kôn de overeenkomst onmlddelluk, zonder lnachtnàme van een opzegterm¡rn en
zonder schadepllcht¡g te worden, ontblnden lndleni
.
Er bêslâg wordt gelegd op zaken våñ wederpaftir, aan wederpafrii u¡ßtel van
betal¡ng wordt verleend (sußeance), diens falllissement wordL ultgesproken en/of
Wederpafr¡J lô een andere sltuat¡e van lnsolventle geraakU
.
Wederpäft¡j tekortschlet ¡n de nâkomlng van z¡Jn verpllcht¡ngen ult de
overænkomst;
.
Wederpart¡J de nakomlng door Gebrulker verhlndefr of andersz¡ns in
schulde¡seßveau¡m verkeèt;
Gebrulker goede gronden hèeft te vrezen dat wederpartu niet In staat is of zål zijn
'
om aan ziln verpl¡chtlngen u¡t de overeenkomst te voldoen, terwul Wederpàtii
geen of onvoldoende zekerheid daailoor stelt.
Ind¡en één vân omstandigheden genoemd ¡n hêt vorige lid vân d¡t âñikel zich voordoet, zlrn
alle vordeilngen van Gebrulker op Wederpafrl, teßtond opeisbàar.
Wederpartu kãn een ovèreenkomst van opdracht tussentljds opzeggen, Indlen de
overeenkomst wordt opgezegd terwlrl de opdracht nog nlet ls voltæid dlent wederpat¡J steeds naãr vrlje keuze van Gebrulker - ofwel âlle schadê te vergoeden die Gebrulker door
de opzegglng lUdt, ofwel de reeds door Gebruiker u¡tgevoerde werkzäamheden,
vermeerderd met 75o,6 van het (resterend) pos¡tief contractsbelang te vergoeden.
In geval van een opdracht voor onbepaalde tUd ls Wederpatu slechts gerechtigd de
overeenkomst op te zeggen met Inächtnemlng van een redelUke op¿egtermijn. Een
redel¡ike opzegtermirn kan noolt mlnder dan twee maanden bedragen.

Be¡de pafrljen zirn gehoualen tot gehelmhouding van lnformatle,gegevens en documentatie
dle als vefrrouwelljk zlin aan te merken en afkomst¡g ziin van de andere paftii.
Pad¡ren staan eryoor in dat hun werknemers of door hen Ingeschakelde hulppeGonen
eveneens deze geheimhoudlngspllcht naleven.

aÉlkcl 11 - Intalleducle clocndom

11.1.

11.2

De lntel¡ectuele elgendomsrechten ten aanzien van ôlle bestekken, omschrijvingen,
begrotlngen, plannen, tekeningeô, rappoften, ceñ¡frcaten, advlezen, audlovlsuele
mater¡¿len en over¡ge documenten, zowel ln fysieke als ln d¡g¡tâle vorm, berusten
uitslultend bU Gebrulker. Het ls Wederpadlj slechts tægestaan deze te gebrulken na
toestemmlng van Gebruiker
voorãfgaande
toestemmlng tot 9ebrulk van lntellectuele elgendomsrechten
intrekken, ¡ndien WederpañU tekofrschlet ln de nakomlng van z¡Jn verpllcht¡ngen u¡t de
overeenkomst en/of lndlen de overeenkomst door Gebruiker (rechtsgeldlg) ls b€ëlndlgd.

Artlkêl 12 - Toeoãscllik rccht an oG3chlllcn
12.1.
Op ållê rechtsbetrekklngen tussen Gebrulker en Wederpartll

5.9.
opgeleverd beschouwd wanneer: (a) Wederpafril het werk geheel of gedeelteluk in gebrulk
heeÍÌ genomen (b) Gebrulker aan Wederpåtij schrlftelUk bericht heeft gealaan van de
voltoollng van het werk en Wederpafti, n¡et binnen 14 daqen nãd¡en kenbaar maakt of het

omstand¡gheid die niet aan Gebrulker kan worden toegerekend, worden zijn verplichtinqen
van rechtswege opgeschon. Gedurende de periode dat de verplichtingen van Gebruiker
worden opgeschoft ls Wederpartij niet bevægd de overeenkomst te ontbinden. Er bestaat
dan evenmin een verpllchtlng tot schadevergoeding door Gebru¡ker aan Wederpaft¡j.
Onder omstandigheden die n¡et aan Gebroiker kunnen worden toegerekend wordt ln elk
geval verstaan: staklngen, oproer, terrorisme, maåtregelen våñ overheldswege, bÊnd,
ontplofìng¡ (extreme) weersomstandlgheden, 2¡ekte, dlsfunctloneren van benod¡9de
apparaten of machlnes enlof een toerekenbâre tekofrkom¡ng of overmachtssltuãtle bij z¡Jn
leverancier. Ten aânz¡en van de geschlktheld van het weer voor de u¡tvoering van de
werkzaamheden ls het oordeel van Gebru¡ker besllssend.
Gebrulker heeft ook het recht zich op overmacht te ber@p€n als de omstandigheid die
(verderê) nakomlng ve¡llnded ls lngelredeñ nadat Cebru¡ker zun verb¡ntenls reeds had
moeten nakomen.

aÉlkel lO - Gch.lmhoudlno

reken¡ng.

5.6.

Overmacht
Indiendeultvoeringvandeovereenkomstwordtverhlnderdofernstigbemoellljktdooreen

Altlkcl 9 - Beëlndlolno van dc ovcra€nkomet

Gebrulker ls steeds bevoegd om overeeñgekomen dlensten of werkzaamheden geheel of
gedeeltelUk door derden te laten u¡tvoeren. De toepassel¡rkheld van aft. 7:404 BW Jo, art.
7:407 l¡d 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. DaarblJ bluft Gebrulker verantw@rdelljk
voor de kwal¡teit vân de geleverde dlensten of werkzaamheden en voor nakomlng van de

tot en met vr¡idag vånaf 8.30
uur tot 17.00 uur. mêt ultzonder¡ng van feestdagen. Gebrulker 15 bevoegd de meerkosten
van werkzaãmheden d¡e Gebrulker op verzoek of met instemmlnq vân Wederpafr¡J bulten
deze normale artìeldst¡rden ultvoeft aan WederpafrU door te berekenen.
Wederpãfrij is verpllcht tlJdig alle gegevens, ¡ñformatie en documentatie aan Gebr!¡ker te
verstrekken, dle van belang ls of kãn zun vær een b€hoorlljke uitvoer¡nq van de opdracht.
Daaronder wordt ultdrukkelUk begrepen de omståndigheden ter plaaße, zoals de l¡gqlñg en
aanwezlgheid van obståkels, kabels, lèldingen, de toestañd van de bodem en
(9rond)wateßt¿nd, r¡slco's voor derden, åânwezige beschermde (lnheemse) plant- en
dleßoofren, beperklngen van overheidswege etc. Zo nodlg dlent Wederpadil daafroe aldus
t¡jdlg informatle over op te vrâgen en/of meld¡nqen te doen bl, de betreffende lnstanties,
zoals buvoorbeeld heÌ Kadaster. D€ kosten daaryan zijn geheel voor rekening van
WederpaftU. Wederpartij garandeed de Ju¡sthe¡d van ãan Gebrulker verstrekte gegevens
en staat eruoor ln dat de 9enæmde omstandlgheden ter plaatse geen belemmering voor
de ultvæilng v¿n de werkzaãmheden vormen,
Wederpartl, garandeert op z¡Jn kosten de naleving vàn wetten en regelgev¡ng omtrent
vel¡lghe¡d en arbeldsomstandlghedeñ die vertrancl houden met de werkzaamheden die in
zljn opdracht worden gedaan, lndien de werkzaâmheden n¡et bli Gebrulker op locatle
worden u¡tgevoerd, alsmede de naleving van alle mil¡eu- en omgevingswetten en
regelgev¡ng. Wederpaftil is dus o.a. verantwoordelUk voor schoonmaak en correcte
àfualverwerklng.
Indlen Wederpartu aan ¿¡Jn verp¡lcht¡ngen uit de vorige twee leden vân dit åfr¡kel niet
voldoel, komen alle kosten en schades die daarult værtvloe¡en inteqraal voor ziln

-

Artlkel 8 - Aansprak€lllkhcld cr sch¡dê

Añlkal 5 - UlþoGrlno vân ovcrccnkomstcn vân oodrâcht ol aannemlno vån walk

5.1.

a¿n een huurobject
schr¡fteliik bij Gebruiker meldt, wordt het huurobjed geacht in goede staat te zlJn
afgeleverd. wederpartij garåndeen d¿t hij het huurobject ¡n (diezelfde) goede staðt ¿añ
Gebruiker retourneeft, behoudens normale slijtage. wederpaftij draagt zorg voor het
normale dagelijks onderhoud, een en ander conforn de gebrulksåanwijzing van de
fàbr¡kanl enlof a¿nwijzingen van Gebrulker.
Wederpadlj gar¿ndeert dat h¡j het gehuurde uitsluitend zal gebru¡ken voor doelelnden
waarv@r het huurobject naar z¡jn aard geschlkt en bestemd is en uitslultend door daatoe
bekwame personen. Alle schåde voodvloeiend uit (0njulst) gebrulk vãn het gehuurde,
waaronder schåde van derden, komt voor reken¡ng van Wederpàd¡j,
Wederpadij ls verpl¡cht alle redelijke maãtregelen te treffen om schade, diefstal en/of
verl¡es van het gehúurde te voorkomen, waaronder onder andere is begrepen het afsluiten
van ¿dequate verzekerinqen,
Get¡ruiker is gerecht¡gd meeruren ¿an Wederpanij d@r te berekenen tegen dezelfde
tar¡even, mlnderuren worden niet in mlndering gebracht op de overeengekomen húußomHet is wederpafrlj verboden het gehuurde in oncterhuur of gebrulk aan derden te geven
zonder voorafgaånde ultdrukkelilke schrifteliike tæstemmlng van Gebru¡ker.
lndien wederpartij naar het subjectieve oordeel van Gebrujker nlet âan zijn verplichtingen
heeft voldaan, ls Gebrulker gerechtigcl een afgegeven waarborgsom enlof
zekerheidsstelling te gelde te maken.

deze ãlgemene

adikel 3 - Aanblcdlno.n, tãr¡€ven ên betallno
3.1.
Alle aanbiedingen en offedes van Gebruiker

3.2.

Artik€l 6 - Ultvoer¡no van huurover€enkomsten
6.1.
Tenzij wederpaftij bii of onverwijld na de aflevering gebreken

12.2.
12.3.

ls ultsluitend Nederlands recht
van toepasslng. De toepassel¡Jkheld vãn het Weeñs Koopverdrag wordt uitgesloten.
Eventuele geschlllen zullen worden beslecht door de Rechtbank Overirssel, locat¡e Zwolle.
In geval van tegenstr¡Jdigheden tússen de Nederlandse tekst van deze ¡lgemene
voorwaarden en enige andeßtalige tekst daarvan, ls de Nedelandse tekst bes¡¡ssend.

