ALGEMENE VOORWAARDEN
Toepasselijkheid en definities
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die de besloten vennootschap
Suikerbossie B.V. of een van haar werkmaatschappijen Nedwaste B.V. en Business Consultancy Services Benelux B.V., verder te
noemen opdrachtnemer, doet aan of sluit met derden, verder te noemen opdrachtgever.
1.2. Onder overeenkomst wordt verstaan de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst ter
zake van ondermeer -niet uitsluitend- de koop/verkoop, huur/verhuur, uitvoering van diensten en/of werkzaamheden,
waaronder -niet uitsluitend- het ophalen, vervoeren, verwijderen, bewerken en scheiden van afvalstoffen in de ruimste zin van
het woord.
1.3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden afgeweken. Deze afwijkingen
hebben geen bindende werking op andere overeenkomsten met opdrachtgever.
1.4. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid
van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtnemer.
1.5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitgesloten.
Aanbieding en overeenkomst
2.1. Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod en gedurende 30 dagen geldig na dagtekening, tenzij schriftelijk door
opdrachtnemer anders is aangegeven.
2.2. Opdrachtnemer zal uitgaan van de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en hierop zijn aanbieding
baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van opdrachtgever.
2.3. Overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komen tot stand zodra een schriftelijke overeenkomst door
opdrachtnemer en opdrachtgever is ondertekend.
2.4. Indien een aanbieding door opdrachtgever wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht om binnen 5 werkdagen na
ontvangst van de schriftelijk aanvaarding, het aanbod zonder opgaaf van redenen te herroepen.
Contractduur en uitvoeringstermijn
3.1. Indien opdrachtnemer en opdrachtgever een overeenkomst sluiten die niet voorziet in het verrichten van een eenmalige
hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering maar in periodiek of anderszins regelmatig verrichten
van werkzaamheden, geldt een dergelijke duurovereenkomst voor een schriftelijk overeengekomen periode of, bij gebreke
daarvan, voor een periode van één jaar.
3.2. De overeenkomst wordt stilzwijgende verlengd voor eenzelfde periode tenzij een partij met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van het contract per aangetekend schrijven aangeeft niet te willen verlengen.
Prijzen
4.1. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw, verzekeringen, heffingen, reis- en verblijfkosten, rechten en
andere belastingen, tenzij schriftelijk door opdrachtnemer anders is aangegeven.
4.2. Samengestelde prijsopgaaf verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.3. Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs voor de uitgevoerde opdracht
volgens de na voltooiing gebleken omvang van de verrichte werkzaamheden en geleverde of verbruikte materialen, op basis
van de voor het begin van de werkzaamheden door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling,
op basis van de ten tijde van de oplevering van het werk ter plaatse geldende tarieven.
4.4. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend,
begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, valutawisselkoersen, stort- en
verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, die zijn ontstaan na de totstandkoming van de
overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan opdrachtgever door te berekenen. Indien opdrachtnemer dit doet binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft opdrachtgever het rechte de overeenkomst te ontbinden, van welk recht
hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze
geeft geen van partijen recht op schadeloosstelling.
Uitvoering
5.1. Indien voor de uitvoering van een overeenkomst een termijn is overeengekomen, dan is dit voor opdrachtnemer nimmer
een fatale termijn. Opdrachtgever dien opdrachtnemer eerst in gebreke te stellen en een redelijke termijn te bieden om alsnog
uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer alle noodzakelijk gegevens en bescheiden ter beschikking stellen in verband met de
uitvoering van de opdracht.
5.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan opdrachtnemer ter beschikking
gestelde gegevens en bescheiden. Dit geldt ook indien deze gegevens en bescheiden van derden afkomstig zijn.
Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van
gegevens en bescheiden.
5.4. In geval van meerdere opdrachtgevers zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele
verplichtingen.
5.5. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden. Uitdrukkelijk uitgesloten wordt
artikel 7:404 jº 7:407 lid 2 jº 7:409 BW.
Wijzigingen
6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te
verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de
uitvoering daardoor worden beïnvloed. De wijziging of aanvulling van de overeenkomst kan tevens financiële en/of kwalitatieve
consequenties hebben. Hierover zal opdrachtnemer de opdrachtnemer informeren.
6.3. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld dient te worden waaronder mede
begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Overmacht
7.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten voor de duur van en overmacht
situatie.
7.2. Indien opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan zij zonder enige verplichting
tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
ontbinden.
7.3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te facturen en is
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
Aansprakelijkheid
8.1. Behoudens opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit welke hoofde of terzake waarvan dan
ook, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van
opdrachtnemer door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Desgevraagd zal opdrachtnemer over de (dekking van de)
aansprakelijkheidsverzekering informatie verschaffen.
8.2. Indien opdrachtnemer geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of de verzekeraar om welke reden dan ook
geen dekking verleent, is behoudens opzet of grove schuld, iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan het
factuurbedrag (exclusief btw) dat aan opdrachtnemer verschuldigd is geworden ingevolge de overeenkomst terzake waarvan
opdrachtnemer aansprakelijk is gesteld, met een maximum van € 10.000,-.
Vrijwaring
9.1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijk kosten van juridische bijstaand
daaronder begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, behoudens
opzet of grove schuld van opdrachtnemer en met inachtneming van hetgeen in artikel 6.2. is bepaald.
9.2. De vrijwaring geldt slechts voor het bedrag dat, om welke reden ook, niet door een aansprakelijkheidsverzekering van
opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
Reclames
10.1. Eventuele reclame op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of producten dienen binnen 3 dagen na ontvangst bij
opdrachtnemer te worden ingediend en reclame op factuurbedragen binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur. De reclame
geschiedt schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Wanneer ingediende
reclames niet aan het vorengestelde voldoen kunnen zij niet worden ontvangen en wordt het geleverde geacht te zijn
goedgekeurd.
10.2. Het indienen van reclame heft de betalingsverplichting niet op.
Betaling
11.1. Voor overeenkomsten voor uit te voeren werkzaamheden en/of te leveren diensten waarvoor een vaste prijs is
overeengekomen, geschiedt facturering en betaling in termijnen zoals vastgelegd in de betreffende overeenkomst.
11.2. Bij opdrachten op basis van een uurtarief wordt maandelijks op de laatste dag een factuur aan opdrachtgever verzonden.
11.3. Tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum
op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, alles zonder recht op korting, opschorting of verrekening.
11.4. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn, genoemd in artikel 11.3. heeft betaald is zij van rechtswege in verzuim
zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer heeft recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente
met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. Daarnaast is opdrachtnemer gerechtigd
buitenrechtelijke incassokosten conform het besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, echter met een minimum van
€ 500,-.
11.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a) de betalingstermijn is overschreden
b) opdrachtgever failliet is verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of is toegelaten tot een schuldsanering
c) beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever is gelegd
d) de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden
e) de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
Aanvullende algemene voorwaarden
12.1. Voor de navolgende werkzaamheden zijn aanvullende specifieke algemene voorwaarden toepasselijk:
a. transportwerkzaamheden: de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002); zoals gedeponeerd bij de rechtbank
Rotterdam onder nummer 70/2012, alsmede de opvolgende versies
b. overeenkomst of aannemingsovereenkomst in de bouw: de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), alsmede de opvolgende versies.
12.2. Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden via www.nedwaste.nl en zullen op eerste verzoek kosteloos worden
toegezonden.
12.3. De aanvullende voorwaarden zijn enkel op de overeenkomst van toepassing indien opdrachtnemer dit schriftelijk heeft
bepaald.
Rechts- en forumkeuze
13.1. Op alle aanbieding en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2. Geschillen worden beslecht door de plaatselijk bevoegde rechter te Zwolle.
13.3. Het in dit artikel gestelde is ook van toepassing indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een
verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
Deponering
14.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Zwolle.
14.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van
de overeenkomst.

