Defenities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer: Steehouwer ContainerService
1.2 Opdrachtgever: natuurlijke of rechtspersoon welke met opdrachtnemer een overeenkomst aangaat zoals in artikel 2.1 van deze
algemene voorwaarden is omschreven.
1.3 Bedrijfsafval: alle brandbare afvalstoffen die vrijkomen bij bedrijven, instellingen, stichtingen en instituten, enz niet zijnde
afvalwater,autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen. Meer in het bijzonder zijn uitgesloten stoffen die

Giftig zijn

Asbest of asbest bevattende producten

In combinatie met ander afval gevaarlijke stoffen kunnen ontwikkelen

Schade kunnen opleveren aan mens dier en milieu

Zelfontbrandbaar zijn

Explosief zijn

In aanraking met water brandbare gassen kunnen ontwikkelen en/of ontbranden

Schade kunnen opleveren aan bodem, oppervlaktewater of grondwater

Milieutechnisch of technisch moeilijk of niet te verwerken zijn

Kadavers en slachtafval

Specifiek ziekenhuisafval

Radioactief zijn

Gesloten en gevulde vaten,flessen, kisten en andere verpakkingen voor zover op de inhoud geen directe controle
mogelijkheid is

Autobanden

Bestrijdingsmiddelen

Bitumineuze afvalstoffen

Olie of oilieproducten en aanverwante zaken als oliefilters en dergelijke

Ferro en non ferro materialen

Grond en/of zand

Bouw en sloopafval

Puin

Gevaarlijk afval
Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten voor het plaatsen, legen en wisselen van containers, behoudens indien en
voor zover hiervan bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien nader overeengekomen kan het afval ook in
zakken worden aangeleverd.
2.2 De toepassing van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen
Duur van de overeenkomst
3.0 Overeenkomsten worden getracht te zijn aangegaan voor de duur zoals schriftelijk is overeengekomen, met automatische
verlenging voor steeds een zelfde periode, tenzij schriftelijk is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden voor
het verstrijken van de lopende periode.
Prijzen
4.1 Alle geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn exclusief enige heffing of belasting van overheidswege en mitsdien ook exclusief
btw, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 Door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen, toeslagen of belastingen (of wijzigingen daarvan) alsmede verhoging van
de eindverwerkings tarieven kunnen volledig en onmiddellijk tussentijds worden doorberekend aan de opdrachtgever
4.3 Bij overeenkomsten met de duur van langer als een jaar zal m.i.v. 1 januari van het nieuwe jaar de geldende prijs voor de
activiteiten jaarlijks worden aangepast aan prijs (verhogende) ontwikkelingen volgens NEA index van de NIWO
Aanlevering in zakken en grof bedrijfsafval
5.1 Vuilniszakken die worden gebruikt voor het aanbieden van afval, dienen een ‘KOMO’ keurmerk te hebben
5.2 Vuilniszakken dienen goed gesloten te worden aangeboden en mogen niet zwaarder zijn dan 8 kg. De inhoud daarvan dient
zodanig verpakt te zijn, dat scherpe voorwerpen geen aanleiding kunnen geven tot verwonding of het scheuren van de zakken.
5.3 Grof bedrijfsafval dient gebundeld of geclusterd gereedgezet te worden, zodat het afval voor de opdrachtnemer hanteerbaar is
5.4 Het aanbieden van afval dient plaats te vinden op zodanige wijze dat de inzamelauto onbelemmerd toegang heeft tot de ter
inzameling gereedstaande afvalstoffen
5.5 Indien het overdragen of aanbieden van afval plaatsvindt aan de openbare weg, zullen de vuilniszakken of het grof bedrijfsafval
geplaatst moeten worden op de overeengekomen inzameldag, op het trottoir, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of bij het ontbreken van
het trottoir, aan de kant van de rijweg. In elk geval dienen de ter plekke geldende regels worden nageleefd en zal het
voetgangersverkeer en overig verkeer niet worden belemmerd en gehinderd.
Aanlevering in containers
6.1 Opdrachtnemer stelt gedurende de looptijd van de overeenkomst, een in goede staat verkerende container ter beschikking op de
overeengekomen locatie. De opdrachtgever dient te zorgen dat de overeengekomen locatie(s) eenvoudig en zonder vertraging
bereikbaar is/zijn voor de door opdrachtnemer ingezette inzamelvoertuigen.
6.2 Alle door opdrachtnemer ter beschikking gestelde containers worden geacht zich op het moment dat zij in macht komen van
opdrachtgever in goede staat bevinden, behoudens tegenbewijs door de opdrachtnemer. Eventuele gebreken hieromtrent moeten
uiterlijk binnen 24 uur na plaatsing van de container schriftelijk door de opdrachtgever aan opdrachtnemer worden gemeld.

6.3 De containers blijven onder alle omstandigheden eigendom van opdrachtnemer. De opdrachtgever dient voor eigen rekening en
risico zorg te dragen voor behoorlijke bewaring van de container(s) De opdrachtgever is voorts gehouden om de container(s) op
zorgvuldige wijze en volgens bestemming te gebruiken, te behandelen en te beladen. Opdrachtgever zal zorg dragen voor voldoende
verzekering
6.4 Schade veroorzaakt door de containers(s) aan of bij de opdrachtgever, medewerkers, opdrachtnemer en/of derden is voor
rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer, haar werknemers of door haar voor uitvoering van
activiteiten ingeschakelde derden voor alle aanspraken te dier zake.
6.5 Eventuele schade aan een container dient binnen 24 uur na het ontstaan van de schade of ontdekking daarvan schriftelijk aan
opdrachtnemer te worden gemeld. Beschadigde containers worden voor rekening van opdrachtgever gerepareerd dan wel vervangen,
een en ander ter beoordeling van de opdrachtnemer. Indien de schade bestaat uit of het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan
door toedoen van opdrachtnemer zelf, dan is reparatie of vervanging voor rekening van opdrachtnemer. Brandschade aan de ter
beschikking gestelde (rol)container(s) is altijd voor rekening van opdrachtgever.
6.6 Opdrachtnemer is ten alle tijden gemachtigd een door haar aan opdrachtgever ter beschikking gestelde container te repareren of
te vervangen door een andere gelijkwaardige container. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot niet betaling van huur of het verkrijgen
van een vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.
6.7 Opdrachtgever dient de te legen of de te vervoeren containers (indien van toepassing) met gesloten deksel(s) op de dagen
waarop ze worden geleegd of opgehaald (evenzo bij verschoven inzameldagen) gereed te zetten voor lediging langs de openbare weg,
zodanig dat de plaatsing niet in strijd is met veiligheid en verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor opdrachtnemer of derden.
De opdrachtgever zorgt voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te legen of vervoeren container(s) en/of afvalstoffen en
treft voor de verkeersveiligheid voldoende/vereiste maatregelen.
6.8 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor kosten en boetes welke voortkomen uit de plaatsing van containers in
overeenstemming met zijn aanwijzingen. Hij zal opdrachtnemer, haar medewerkers en de door haar ter uitvoering van activiteiten
ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken in dit verband.
6.9 Opdrachtgever zal als een goed huisvader zorg dragen voor de aan hem verhuurde containers.
6.10 De opdrachtgever mag de container(s) niet verhuren dan wel op andere wijze aan derden ter beschikking stellen.
6.11 De opdrachtgever dient de containers onmiddellijk na beëindiging van de overeenkomst, door welke oorzaak ook leeg, schoon en
in goede staat, voor eigen rekening aan opdrachtnemer aan te bieden. Opdrachtnemer behoud zich het recht bij ernstige vervuiling of
beschadiging aan de container, zowel aan binnen als buitenzijde van de container, eventuele reparatie of schoonmaak kosten, in zijn
geheel aan opdrachtgever in rekening te brengen. Containers welke na beëindiging van de overeenkomst niet ter beschikking worden
gesteld aan opdrachtnemer, zullen tevens in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.
6.12 Containers dienen door opdrachtgever na lediging ten spoedigste van de openbare weg te worden verwijderd. Schade veroorzaakt
door het niet tijdig verwijderen van de container is geheel voor rekening van opdrachtgever.
6.13 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door containers ten gevolge van extreme weersomstandigheden
Als storm en/of windvlagen.
6.14 In geval een container verkeerd is beladen, is overbeladen, is beladen met een afvalstof waarvoor deze container niet geschikt is
of conform de algemene voorwaarden met een afvalstof is beladen die niet in de container mag worden aangeboden is opdrachtnemer
gerechtigd de behandeling of lediging van de container te weigeren. Eventuele schade of boetes naar aanleiding van bovenstaande is
voor rekening en risico van opdrachtgever. Hij zal opdrachtnemer, haar medewerkers en de door haar ter uitvoering van activiteiten
ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken in dit verband.
6.15 Rolcontainers aanbieden met gesloten deksel. Bij rolcontainers mag deze niet boven de rand worden geladen. Bij overbelading
wordt, voor dat deel, het los afval tarief toegepast en doorbelast.
Bij afzetcontainers maximaal 20 cm boven de rand beladen. Bij te hoge belading worden er meerkosten in rekening gebracht en kan
inname en/of wisseling van de container worden geweigerd.
6.16 Voor het ophalen van rolcontainers, na beëindigen van de serviceovereenkomst, wordt t.b.v. transport, reinigen en omstickeren
een bedrag van € 75,00 per container in rekening gebracht.
Afvalstoffen
7.1 De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat zich in de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde containers
uitsluitend afval bevind van het type, waarvoor de container of ander inzamelmiddel volgens de overeenkomst bestemd is.
De afvalstoffen genoemd onder punt 1.3 mogen nimmer in de ter beschikking gestelde container
7.2 Indien de opdrachtgever de in artikel 7.1 omschreven verplichting niet of volledig nakomt is de opdrachtnemer gerechtigd om uit
een of meerdere van onderstaande opties te kiezen

Een hogere prijs in rekening te brengen, bestaande uit het gangbare tarief van opdrachtnemer voor de in afwijking van de
overeenkomst aangetroffen afvalsoorten verhoogd met 50%

Lediging of wisseling van de container te weigeren totdat van de overeenkomst afwijkende afvalstoffen door of namens de
opdrachtgever voor diens rekening en risico uit de container(s) zijn verwijderd.

De container(s) voor rekening van opdrachtgever te doen wisselen of ledigen door derden die daartoe over de benodigde
vergunningen beschikken.
7.3 De container(s) dienen zodanig door de opdrachtgever met afval te worden gevuld en beladen, dat verlies, morsen, wegwaaien of
verstuiven wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar of letsel voor opdrachtnemer of derden wordt veroorzaakt. Opslag dient
zodanig te geschieden, dat nimmer enig materiaal buiten de container steekt of van de container kan afvallen.
7.4 Opdrachtgever heeft steeds het recht voor of gedurende haar activiteiten een monster van de afvalstoffen te nemen of de
afvalstoffen te keuren en analyseren. Eventuele kosten verbonden aan den monstername, keuring of analyse zijn voor rekening van de
opdrachtgever. Aan het uitvoeren of nalaten van een monstername, keuring of analyse kan de opdrachtgever jegens opdrachtnemer
geen rechten ontlenen.

7.5 De door de opdrachtgever aangeboden afvalstoffen worden doordat ze op een vervoermiddel van opdrachtnemer of derden
worden geladen eigendom van opdrachtnemer. De afvalstoffen worden beschouwd als afvalstoffen waar de opdrachtgever afstand van
heeft gedaan. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op dier verzoek alle informatie te verstrekken omtrent aard en herkomst van
de afvalstoffen.
7.6 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is opdrachtgever zowel voor, tijdens als na uitvoering van activiteiten door
opdrachtnemer aansprakelijk voor gevaarlijke en/of potentieel schade toebrengende eigenschappen van de van hem afkomstige
afvalstoffen en komt -behoudens opzet of bewuste roekeloosheid door opdrachtnemer- het risico van schade door die afvalstoffen voor
rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht tot vergoeding van enige hiervoor bedoelde schade aan opdrachtnemer, haar
werknemers en andere door haar ingeschakelde personen en tot vrijwaring van opdrachtnemer voor hiermee verband houdende
afspraken van derden.
7.7 Het gemiddelde gewicht van het in de container aanwezige afval mag niet meer bedragen dan 0,075 kg maal het aantal liters
(de inhoudsmaat van de container). Overschrijding van het gewicht leidt tot de wijze van aanlevering en/of de prijs.
7.8 Indien het maximum toegestane aan te leveren gewicht van het inzamelmiddel wordt overschreden, behoud opdrachtnemer zich
het recht voor bij een herhaalde overschrijding de overeenkomst per onmiddellijk te ontbinden met het opleggen van een boete voor
het teveel aangeleverde gewicht.
7.9 Het is opdrachtgever niet toegestaan werknemers of derden die werkzaamheden verrichten voor opdrachtnemer geld en/of
goederen aan te bieden in ruil voor het verrichten van diensten, die niet zijn overeengekomen met opdrachtnemer.
Aansprakelijkheid
8.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade als die het gevolg is van toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of onrechtmatige daad van haarzelf of medewerkers. Indien en voor zover deze
aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering
gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat dan wel de schade niet door de verzekering is
gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de jaarfactuur voor deze opdracht tot een maximum van € 12.500,00
8.2 Aansprakelijkheid voor bedrijfs, gevolg of indirecte schade, door opdrachtnemer of haar eigen werknemers toegebracht, is steeds
uitgesloten.
8.3 Iedere vordering tegen opdrachtnemer, behalve die welke door opdrachtnemer schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele
verloop van zes maanden na het intreden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
8.4 Opdrachtgever vrijwaard opdrachtnemer, haar werknemers en andere door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde (rechts)personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door derden geleden schade, veroorzaakt
door of anderszins verband houdende, met afvalstoffen afkomstig van opdrachtgever en activiteiten uitgevoerd door of namens
opdrachtnemer, tenzij de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of haar werknemers is te wijten.
8.5 Aansprakelijkheidbeperkende, uitsluitende, of vaststellende voorwaarden welke door derden aan opdrachtnemer kunnen worden
tegengeworpen, kunnen door opdrachtnemer ook aan opdrachtgever worden tegengeworpen.
8.6 Alle verweermiddelen die opdrachtnemer aan de met opdrachtgever gesloten overeenkomst ter afwering van haar
aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar werknemers en andere bij de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer
ingeschakelde (rechts)personen ook jegens opdrachtgever worden ingeroepen, als ware haar werknemers en deze personen zelf partij
bij de overeenkomst.
8.7 Indien opdrachtgever de aan te bieden stoffen niet aanbied overeenkomstig de voorschriften uit geldige wet en regelgeving en/of
deze algemene voorwaarden en de geldende acceptatievoorwaarden, is opdrachtgever voor de uit dien hoofde ontstane schade
aansprakelijk. Voorts zullen eventuele meerkosten aan opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.
8.8 Zowel voor, tijdens als na uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer conform overeenkomst (en algemene
voorwaarden) is opdrachtgever verantwoordelijk voor de gevaarlijke en/of potentieel schade toebrengende eigenschappen van de
afvalstoffen en komt, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer, het risico van verwezenlijking van enige schade door die
eigenschappen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht tot vergoeding van de schade zoals hiervoor bedoeld aan
opdrachtnemer, haar werknemers en door opdrachtnemer ingeschakelde derden en tot vrijwaring door derden.
8.9 Niet nakoming van enige verplichting voortkomend uit de overeenkomst (en algemene voorwaarden) verplicht opdrachtgever tot
vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade aan opdrachtnemer, haar werknemers en door opdrachtnemer ingeschakelde derden.
Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen facturen dienen binnen zes werkdagen na
factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. De aldus ingediende bezwaren schorsen de
betalingsverplichting niet. Bij gebleken juistheid van de bezwaren zal opdrachtnemer overgaan tot verrekening.
9.2 Opdrachtnemer heeft het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen en/of anderszins
Zekerheidsstelling te verlangen.
9.3 Opdrachtgever doet afstand van recht op verrekening.
9.4 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten indien opdrachtgever niet
heeft betaald binnen de lid 1 van dit artikel voorziene termijn, tot het moment waarop betaling alsnog heeft plaatsgevonden.
9.5 Indien opdrachtgever een door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim.
Zodra opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever opeisbaar en
treed ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in. Met ingang van de dag dat opdrachtgever in
verzuim is, is hij aan opdrachtnemer vertragingsrente verschuldigd van 1.5% per maand of gedeelde van de maand waarover het
verzuim voortduurt, onverminderd enige overige aan opdrachtnemer toekomende rechten van met het verzuim samenhangende schade
9.6 Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten van opdrachtnemer, verband houdende met de inning van enige vordering op
opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden bij de inning van enige vordering door
opdrachtnemer geacht ten minste 15% van het te vorderen te bedrag te bedragen, met een minimum van 500 euro.

Overmacht
10 Overmacht voor de opdrachtnemer bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk
wordt verhinderd door omstandigheden redelijkerwijze wijze buiten haar wil, daaronder mede begrepen, staking, uitsluiting, blokkade,
stremmingen van vervoer en andere transportstoringen, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen, overmatig ziekteverzuim, vertraagde
verstrekking van bij derde bestelde zaken of diensten en intrekking van vergunningen.
Ontbinding
11 Wanneer de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement
wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt,
insolvabel blijkt of wordt getroffen door beslaglegging, alsmede in geval van overmacht, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering
van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of
gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van
kosten, schade en intresten. In deze gevallen is elke vordering die de opdrachtnemer ten bate van de opdrachtgever heeft of krijgt
geheel en direct opeisbaar.
Conversie
12 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins ontbinden is tast dit de geldigheid en toepasselijkheid
van de overige bepalingen niet aan. In geval van nietige of ontbindende wordt de opdrachtnemer geacht in plaats daarvan een beding
te zijn overeengekomen waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met het oorspronkelijke beding.
Toepasselijkheid acceptatie voorwaarden en actualisering Algemene voorwaarden
13.1 De acceptatie voorwaarden van de (eind)verwerker die gelden op het moment van aanlevering van de afvalstoffen ter verwerking
zijn van toepassing. Op verzoek zullen deze kosteloos worden toegezonden.
13.2 Bij wijziging van de onderhavige algemene voorwaarden zullen de nieuwe algemene voorwaarden in de plaats treden van de
eerdere algemene voorwaarden.
13.3 Bij eventuele strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de acceptatievoorwaarden van de (eind)verwerker gelden de
meest beperkende voorwaarden.
Geschillen
14 Op alle verbintenissen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen die mochten rijzen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam

