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Versie februari 2019 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten van de tot de BAETSEN-GROEP behorende vennootschappen.  
De Definities en het Algemene Deel A zijn van toepassing op alle activiteiten uitgevoerd door tot de  BAETSEN-GROEP behorende 
vennootschappen tenzij hiervan uitdrukkelijk is afgeweken. Vervolgens is per specifieke activiteit een eigen afdeling in deze 
algemene voorwaarden opgenomen. Dit betekent dat, afhankelijk van de verschillende activiteiten en de hierbij betrokken Baetsen 
vennootschappen, bepalingen uit meerdere afdelingen van toepassing kunnen zijn.  
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D.  SPECIFIEKE VOORWAARDEN INZAKE BAETSEN BOUWSTOFFEN, GROND- EN SLOOPWERKEN B.V. MET BETREKKING TOT DE 
VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN 

1 Leveringstermijn  
2 Levering en risico-overgang 
3 Overige (leverings)verplichtingen 
4 Transport en verpakking 
5 Eigendomsvoorbehoud 
6 Kwaliteit, hoeveelheid en derden 
7 Keuring 
8 Onderzoek, reclame en verjaringstermijn 

E.  SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR TER VERWERKING AAN BAETSEN AANGEBODEN (MINERALE) AFVALSTOFFEN 

1 Aanbieding 

F.  SPECIFIEKE VOORWAARDEN INZAKE BAETSEN INTERNATIONAAL TRANSPORT B.V. MET BETREKKING TOT VERVOER EN 
TRANSPORT ALSMEDE INZAKE BAETSEN KRAANVERHUUR B.V. MET BETREKKING TOT VERTICAAL TRANSPORT: 

1 Overige Algemene Voorwaarden 
 

DEFINITIES  
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
Aanbieding 
Het geschrift waarmee opdrachtnemer een prijsopgaaf doet.     
Aanvraag 
Het al dan niet schriftelijk verzoek tot het doen van een aanbieding voor de levering van een product of dienst. 
Acceptatiereglement 
Het document van opdrachtnemer of een door opdrachtnemer aangestelde (eind)verwerker waarin richtlijnen en voorwaarden 
voor het accepteren van afvalstoffen zijn vastgelegd. 
Acceptatievoorwaarden   
Acceptatievoorwaarden van opdrachtnemer of een door opdrachtnemer aangestelde (eind)verwerker zoals nader vastgelegd in het 
“acceptatiereglement” waarin richtlijnen en voorwaarden voor het accepteren van afvalstoffen zijn vastgelegd. 
Afvalstoffen   
Alle stoffen en voorwerpen die behoren tot de categorieën die zijn benoemd in bijlage 1 bij Europese richtlijn nr. 2006/12/EG 
waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. 
Algemene Voorwaarden VVT 
De Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport. 
AVC Algemene Vervoerscondities 2002 
Algemene Vervoerscondities zoals opgesteld door de Stichting Vervoeradres. 
AVET 
Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport 
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Bedrijfsafval   
Alle afvalstoffen die vrijkomen bij bedrijven, instellingen, instituten enz., niet zijnde afvalwater, autowrakken of gevaarlijke 
afvalstoffen.  
De volgende afvalstoffen worden in ieder geval niet gekwalificeerd als bedrijfsafval (niet limitatief), stoffen die: 
• Giftig zijn;  
• In combinatie met overig afval giftige stoffen kunnen opleveren of ongewenste chemische reacties kunnen opleveren;  
• Schade kunnen opleveren aan mens, dier en gewas;  
• Zelf ontbrandbaar zijn;  
• Explosief zijn;  
• In aanraking met water en/of zuurstof brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden;  
• Schade kunnen opleveren aan de bodem, het oppervlaktewater of grondwater;  
• Milieu hygiënisch of technisch moeilijk te verwerken zijn;  
• Kadavers of slachtafval;  
• Worden bestempeld als specifiek ziekenhuisafval;  
• Radioactief zijn;  
• Gesloten dan wel gevulde vaten, flessen, kisten en andere verpakte stoffen, voor zover op de inhoud geen  
 directe controlemogelijkheid is;  
• Autobanden;  
• Bitumineuze afvalstoffen en aardolieproducten of afvalstoffen daarvan;  
• Mengsels van stoffen die giftige chemicaliën bevatten, waaronder bestrijdingsmiddelen; 

 Mest bevatten of daaruit bestaan. 
 

Begeleidingsbrief 
Het document waarin de afzender, de ontdoener van het afval en de uitbesteder worden genoemd evenals het afvalstoffennummer 
en de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen met Euralcode.  
Be-/verwerken   
Handelingen van verwijdering en nuttige toepassing van afvalstoffen die zijn benoemd in bijlage II A en  B bij Europese richtlijn nr. 
2006/12/EG of eventuele opvolgende regelingen. 
Bouw- en sloopafval  
Afvalstoffen, die vrijkomen bij bouw, renovatie en sloop van woningen, gebouwen en bouwwerken (ook kunstwerken en wegen), 
bestaande uit: puin, zand (tot een maximum van 5%), steen, cement, beton, metalen, hout, ferro en non- ferro, vlakglas, gips, 
isolatiemateriaal, leeg emballagemateriaal en kunststoffen voor zover niet verontreinigd of vermengd met gevaarlijke afvalstoffen 
of organisch afval. 
Bouwstof   
Bouwstof in de zin van het Besluit Bodemkwaliteit van 22 november 2007 of eventueel in de toekomst herzien besluit. 
Brandstof    
(Afval)stoffen die ingezet worden met als doel energieterugwinning. 
CMR 
Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg. 
Container 
Opslagmiddel voor afvalstoffen of bedrijfsafval, al dan niet ingebouwd of mobiel. 
(Eind)verwerker 
Opdrachtnemer, dan wel een door opdrachtnemer ingeschakelde derde,  die zorgdraagt voor de verwijdering, verwerking en/of 
nuttige toepassing van afvalstoffen. 
EVOA   
EG-verordening 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen of eventuele toekomstige herzieningen hierop. 
Ferro- en non-ferro  
IJzer en niet-ijzerhoudende metalen. 
Gesorteerd puin  
Steen of steenachtige materialen, straatstenen, trottoirtegels en –banden, metselpuin, betonresten, schollen, betonpalen en max. 
5% zand per container, voor zover niet zijnde verontreinigd of vermengd met andere stoffen. 
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Gevaarlijk afval  
Afvalstoffen die in de wet milieubeheer en de daarin verwezen regelingen, verdragen en besluiten alsmede in andere wetten, 
besluiten en regelingen als gevaarlijke afvalstoffen worden aangewezen. 
Grof bedrijfsafval  
Bedrijfsafval dat qua volume te groot is om in gebruikelijke inzamelingsmiddelen te worden aangeboden als bedrijfsafval en/of 
waarvoor een bijzonder inzamelingsmiddel als bijv. een kraan moet worden ingezet. 
Nederlandse Expeditievoorwaarden 
Algemene Voorwaarden van de FENEX (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek.  
Opdrachtgever  
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst aangaat zoals in deze algemene 
voorwaarden is omschreven.  
Opdrachtnemer  
Eén van de volgende tot de Baetsen-Groep behorende vennootschappen: Baetsen Deelnemingen B.V., Baetsen Containers B.V., 
Baetsen Recycling B.V., Baetsen Bouwstoffen, Grond en Sloopwerken B.V., Baetsen Internationaal Transport B.V., Baetsen 
Kraanverhuur B.V., Baetsen Vastgoed B.V., Baetsen Service en Onderhoud BV, Baetsen Groep B.V. en Baetsen Verhuur B.V. dan wel 
een direct of indirect aan één van de bovengenoemde vennootschappen gelieerde vennootschap, die aangeeft gebruik te maken 
van deze algemene voorwaarden. Over opdrachtnemer wordt eveneens gesproken indien één van de tot de Baetsen-Groep 
behorende vennootschappen als verkoper of verhuurder optreedt.  
Overeenkomst(en) 
De overeenkomst(en) waarbij de opdrachtnemer een product of dienst levert zoals hierna nader is omschreven.  
Partijen 
Eén van de tot de Baetsen-Groep behorende vennootschappen tezamen met opdrachtgever. 
Prijs 
Die totale of periodieke vergoeding die opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan opdrachtnemer verschuldigd is. 
Producten 
Alle door opdrachtnemer te leveren roerende zaken hieronder begrepen bouwmaterialen, (brand)stoffen en bruikbare afvalstoffen. 
Reststoffen   
Alle stoffen en voorwerpen niet zijnde (grof)(bedrijfs-)afval, bouw-, brand- of meststof, compost (gesorteerd) puin.      
Schriftelijk 
Daar waar in deze voorwaarden ‘schriftelijk’ staat is mede bedoeld elektronische communicatie bedoeld, met dien verstande dat 
deze verloopt via de door partijen aangegeven e-mailadressen. 
(Verwerkings)locatie   
Een bedrijfsterrein van Baetsen-Groep of een door Baetsen ingeschakelde verwerker, waar afvalstoffen worden be- en verwerkt 
en/of worden overgeslagen. 
 
Werk 
Een werk betreft een bouwkundige en civieltechnische werk alsmede het geheel of gedeeltelijk slopen daarvan. 
 
A.  ALGEMEEN DEEL 

 
1  Toepasselijkheid 
1.1  Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten waarbij opdrachtnemer partij is, behoudens indien en voor 

zover hiervan bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken of de AVC, CMR, AVET Algemene Voorwaarden, 
VVT of Nederlandse Expeditievoorwaarden van toepassing zijn en hiervan tussen partijen niet is afgeweken.  

1.2  De afdelingen B tot en met F voorzien in de specifieke algemene voorwaarden van de in deze afdelingen genoemde Baetsen 
vennootschappen. Ter voorkoming van elk misverstand wordt opgemerkt dat ook indien deze specifieke activiteiten door 
andere dan de genoemde vennootschappen of door meerdere Baetsen vennootschappen worden uitgevoerd, genoemde 
specifieke algemene voorwaarden van toepassing zijn op de activiteiten van alle in aanmerking komende Baetsen 
vennootschappen. 

1.3 De toepasselijkheid van algemene in- of verkoopvoorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.  

1.4  De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van 
deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten met opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.  
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1.5  Tevens zijn van toepassing de acceptatievoorwaarden van de (eind)verwerker die gelden op het moment van aanlevering van 

de afvalstoffen ter verwerking.  
1.6  Bij eventuele strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de acceptatievoorwaarden van de (eind)verwerker gelden de 

meest beperkende voorwaarden voor opdrachtgever.  
 

2  De Overeenkomst  
2.1  Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand wanneer:  

 De aanvaarding door opdrachtgever overeenstemt met de aanbieding van opdrachtnemer en dit schriftelijk tussen partijen is 
vastgelegd, dan wel indien opdrachtgever op andere wijze kenbaar maakt de aanbieding van opdrachtnemer te aanvaarden.  

 Opdrachtnemer schriftelijk of door met de uitvoering te beginnen, kenbaar maakt een opdracht te aanvaarden.  
2.2  Indien opdrachtnemer binnen 5 dagen na aanvaarding door opdrachtgever haar aanbieding alsnog herroept, onder opgave 

van redenen, komt er alsnog geen overeenkomst tot stand. Indien in verband met de herroepen overeenkomst of hierop 
vooruitlopende reeds werkzaamheden zijn verricht, dan heeft  opdrachtgever aanspraak op een redelijke vergoeding van de 
in verband hiermee gemaakte kosten.  
 

3  Meerwerk 
3.1  Van meerwerk is sprake indien:  
a. Opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden of leveringen wenst en 

Opdrachtnemer van oordeel is dat die werkzaamheden of leveringen daardoor verzwaard of uitgebreid worden.  

b. De opdracht ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden of leveringen zich wijzigt ten gevolge van afwijkingen van 
de uitgangspunten of omstandigheden zoals bekend op moment van de aanbieding of overeenkomst; 

c. Opdrachtnemer aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk acht voor een goede 
en vakkundige uitvoering van de overeenkomst, al dan niet vanwege nieuwe of gewijzigde overheidsvoorschriften.  

d. Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt op grond waarvan opdrachtnemer van 
oordeel is dat de werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid.  

3.2  Meerwerk zal afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht waarbij een deugdelijke specificatie van het 
meerwerk zal worden verstrekt.  
 

4  Wet- en regelgeving 
4.1. Partijen dienen zich met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomsten te houden aan alle van toepassing zijnde, 

geldende wet- en/of regelgeving.  
 
5  Duur van de overeenkomst/ aanbiedingsplicht 
5.1  Overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor de duur zoals schriftelijk (of per e-mail) overeengekomen. Voor 

zover de overeenkomst ziet op de periodieke levering van producten en/of diensten wordt deze automatische voor steeds 
eenzelfde periode zoals overeengekomen verlengd, tenzij deugdelijk schriftelijk en aangetekend door opdrachtnemer is 
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode.  

5.2  Opdrachtgever is gehouden om gedurende de duur van de overeenkomst alle bij haar vrijkomende afvalstoffen die 
omschreven zijn in de overeenkomst aan opdrachtnemer aan te bieden.  
 

6  Wijzigingen 
6.1 Opdrachtnemer heeft het recht om tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst 

vanwege wijzigingen in bijvoorbeeld aard en samenstelling van de afvalstoffen, de te verrichten diensten en leveren 
producten, in geval van wijzigingen van inzamel- of verwerkingsmethodieken of indien wet en/ of regelgeving dit vereisen of 
noodzakelijk maken. Opdrachtnemer zal opdrachtgever schriftelijk van een dergelijke wijziging in kennis stellen, onder 
vermelding van de eventueel gewijzigde door opdrachtnemer te hanteren tariefstelling. Opdrachtgever is bevoegd de 
overeenkomst te ontbinden binnen één maand na de wijziging van de overeenkomst door opdrachtnemer, tenzij deze 
wijziging direct voortkomt uit belasting, wet- en/ of regelgeving. 
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7  Annulering 
7.1 Bij verbreking van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van opdrachtgever c.q. annulering door 

opdrachtgever is deze verplicht tot vergoeding van alle door opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte kosten alsmede tot 
vergoeding van alle in redelijkheid vast te stellen financiële gevolgen voor opdrachtnemer wegens het niet kunnen uitvoeren 
van de overeenkomst, welke vergoedingen minimaal 10% van de overeengekomen prijs belopen. 
 

8  Prijzen  
8.1  Alle geoffreerde en overeengekomen prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele toekomstige directe en 

indirecte kosten voortvloeiend uit belastingen of heffingen van overheidswege en tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen.  

8.2  Door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen, toeslagen of belastingen (of wijzigingen daarvan), directe en indirecte 
meerkosten voortvloeiend uit het feit dat opdrachtnemer niet voorziene, onevenredig hoge investeringen moet plegen 
teneinde te voldoen aan de strengere milieueisen voortvloeiend uit de op de overeenkomst van toepassing zijnde 
regelgeving, kunnen door opdrachtnemer na bekendmaking met opgaaf van redenen aan opdrachtgever doorberekend 
worden naar rato van het aandeel van de levering van afval door opdrachtgever in de totale nominale capaciteit van de 
afvalverwerkingsinrichting waarin het afval van opdrachtgever verwerkt wordt, alsmede verhoging van de 
eindverwerkingstarieven kunnen volledig en tussentijds worden doorberekend aan opdrachtgever (indien van toepassing 
inclusief BTW).  

8.3 Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door haar opgegeven prijzen tijdens de duur van de 
overeenkomst te verhogen, indien de kosten voor opdrachtnemer toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer 
liggende omstandigheden, zulks bijvoorbeeld in geval van een stijging van de loonkosten, een wijziging in de wisselkoersen, 
een stijging van de energieprijzen of een stijging van de be- of verwerkingsprijzen. Ingeval de prijs aldus binnen één 
kalenderjaar met méér dan vijftien procent (15 %) zou worden verhoogd, heeft opdrachtgever het recht om de 
overeenkomst op die grond voortijdig op te zeggen tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat 

8.4 Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever of daartoe anderszins in redelijkheid genoodzaakt de normale 
werktijden heeft overschreden, is opdrachtnemer gerechtigd daarvoor opslagen te berekenen en afzonderlijk bij 
opdrachtgever in rekening te brengen. Hiertoe worden ook begrepen eventuele vergoeding voor wachttijden waarmee 
opdrachtnemer buiten zijn schuld wordt geconfronteerd.   

8.5  Bij lopende overeenkomsten zal met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar de geldende prijs voor de activiteiten jaarlijks 
worden aangepast aan prijs (verhogende) ontwikkelingen volgens de NEA index van NIWO (stichting Nationale en 
Internationale wegvervoerorganisatie).   
 

9  Betaling 
9.1  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Bezwaren tegen 

facturen dienen door of namens opdrachtgever binnen acht dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar 
gemaakt te worden tenzij opdrachtgever kan aantonen niet in staat te zijn geweest de factuur binnen deze termijnen te 
controleren. De aldus ingediende bezwaren schorsen de betalingsverplichting niet. Bij gebleken juistheid van de bezwaren zal 
de opdrachtnemer overgaan tot creditering en eventuele terugbetaling dan wel verrekening.  

9.2  Opdrachtnemer heeft het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of anderszins 
zekerheidsstelling te verlangen.  

9.3  Het is opdrachtgever niet toegestaan om eventuele openstaande facturen op enigerlei wijze te verrekenen of op te schorten, 
ook al heeft opdrachtgever tijdig gereclameerd.   

9.4  Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten indien opdrachtgever 
niet heeft betaald binnen de in lid 1 van dit artikel voorziene termijn, tot het moment waarop die betaling alsnog heeft 
plaatsgevonden. In voorkomend geval kan op de wijze zoals voorzien in lid 2 van dit artikel vooruitbetaling of zekerheid door 
opdrachtnemer van opdrachtgever worden verlangd.  

9.5  Indien opdrachtgever een door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra 
opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever opeisbaar 
en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in.  

9.6 Met ingang van de dag waarop opdrachtgever in verzuim is, is zij aan opdrachtnemer de wettelijke (handels)rente 
verschuldigd per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt, onverminderd overige aan 
opdrachtnemer toekomende rechten op vergoeding van met het verzuim samenhangende schade.  
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9.7  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 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 bedrag te bedragen, met een minimum van  
EUR 250,-.  
 

10  Aansprakelijkheid 
10.1  Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de door 

opdrachtgever geleden schade.  
Indien en voor zover enige aansprakelijkheid door opdrachtnemer haar verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid 
beperkt tot het bedrag van de door verzekering van opdrachtnemer gedane uitkering. Indien de verzekeraar van 
opdrachtnemer om enige reden niet tot uitkering overgaat dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de 
aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de het bedrag van de jaarfactuur tot een maximum van EUR 12.500,-.   

10.2  Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade van opdrachtgever alsmede van 
opdrachtgever haar werknemers, hulppersonen of aan derden toegebracht, is steeds uitgesloten.  

10.3  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. In geval opdrachtgever een natuurlijk 
persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bedraagt de voormelde vervaltermijn één jaar.  

10.4  Opdrachtgever vrijwaart 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 deze derden 
geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met de dienstverlening ingevolge enige overeenkomst 
met opdrachtnemer, tenzij de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de opdrachtnemer of haar werknemers is te 
wijten.  

10.5  Aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door opdrachtnemer haar werknemers en 
andere door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (rechts)personen aan opdrachtnemer 
kunnen worden tegengeworpen, kunnen door opdrachtnemer in gelijke mate aan opdrachtgever worden tegengeworpen.  

10.6  Alle verweermiddelen die opdrachtnemer aan de met opdrachtgever gesloten overeenkomst ter afwering van haar 
aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar werknemers en anderen bij de uitvoering van de overeenkomst door 
opdrachtnemer ingeschakelde (rechts-) personen ook jegens opdrachtgever worden ingeroepen, als waren deze werknemers 
en deze personen zelf partij bij de overeenkomst.  

10.7  Indien opdrachtgever belemmert dat de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de voorschriften uit geldende wet- 
en regelgeving en/of deze algemene voorwaarden en de geldende acceptatievoorwaarden plaatsvindt, is opdrachtgever voor 
hieruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade aansprakelijk. Voorts zullen eventuele meerkosten door opdrachtnemer 
aan opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.  

10.8  Zowel voor, tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer conform de overeenkomst, is 
opdrachtgever verantwoordelijk voor de gevaarlijke en/of potentieel schade toebrengende eigenschappen van afvalstoffen 
en komt, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer, het risico van verwezenlijking van enige schade door deze 
eigenschappen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is alsdan verplicht tot vergoeding van schade zoals hiervoor 
bedoeld aan opdrachtnemer, haar werknemers en door opdrachtnemer ingeschakelde derden en tot vrijwaring van 
opdrachtnemer waar het betreft aanspraken van derden.  

10.9  Niet nakoming van enige verplichting voortkomend uit de overeenkomst verplicht opdrachtgever tot vergoeding van alle 
hieruit voortvloeiende schade aan opdrachtnemer, haar werknemers en de door opdrachtnemer ingeschakelde derden.  

10.10  Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten/boetes en schade die voortkomen uit plaatsing van een container, kraan, 
voertuig of ander middel door opdrachtnemer op aanwijzing en zoals overeengekomen met opdrachtgever. Opdrachtgever 
vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken in dit verband.  
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11  Overmacht   
11.1  Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door of namens opdrachtnemer 

verhinderen, en die niet aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen.  
11.2  Onder overmacht zijn mede begrepen; overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking of 

werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, weersgesteldheid die uitvoering van de overeenkomst vertragen c.q. 
onmogelijk maken, intrekking van één of meer vergunningen van de opdrachtnemer en/of derden waarop de opdrachtnemer 
voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen, brand en/of andere storingen in het bedrijf van de 
opdrachtnemer, dan wel in het bedrijf van de opdrachtnemers toeleverancier(s), of in andere bedrijven van derden, waarop 
de opdrachtnemer voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen.  

 
12  Geheimhouding  
12.1 Opdrachtgever houdt alle informatie geheim die zij, al dan niet rechtstreeks, van of over opdrachtnemer kent dan wel heeft 

leren kennen en waarvan vaststaat dat deze vertrouwelijk van aard is, dan wel waarvan opdrachtgever de vertrouwelijkheid 
in redelijkheid behoort te onderkennen.  

12.2 Opdrachtgever zal nimmer in gezamenlijke ontwikkeling met opdrachtnemer vervaardigde  zaken of ontwikkelde diensten 
zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer voor of ten behoeve van derden gebruiken. 

12.3 Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer generlei vorm van publiciteit geven 
aan de uitvoering van de overeenkomst. 

 
13  Eigendomsrechten 
13.1 Opdrachtgever zal zich onthouden van schending van (intellectuele en industriële) eigendomsrechten of andere rechten van 

opdrachtnemer. 
13.2 Alle rechten ten aanzien van diensten en zaken, inclusief materialen en onderdelen, welke opdrachtnemer ten behoeve van 

de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking stelt,  komen uitsluitend toe aan opdrachtnemer.   
13.3 Opdrachtgever draagt, tegelijkertijd met het uitbrengen daarvan, alle aan opdrachtnemer  verstrekte adviezen, voorgestelde 

wijzen van uitvoering, ontwerpen, berekeningen, tekeningen, beschrijvingen, schetsen en dergelijke, in welke vorm dan ook, 
om niet over aan opdrachtnemer inclusief eventuele auteursrechten of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten 
daarop. 

 
14. Verwerking Persoonsgegevens 
14.1  Voor zover door Opdrachtnemer in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden  
 verwerkt,  zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de  
 Algemene Verordening Gegevensbescherming. Technische en organisatorische maatregelen zullen door Opdrachtnemer  
 worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige  
 verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. Overige bepalingen  
 omtrent de bescherming van Persoonsgegevens zijn opgenomen in de Privacyverklaring van de Baetsen-Groep, welke te  
 vinden is op de website van de Baetsen-Groep. 

15 Ontbinding  
15.1  Wanneer opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van 

faillissement wordt verklaard, surseance van betaling of faillissement aanvraagt of deze door een derde wordt aangevraagd, 
overgaat tot stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, insolvabel blijkt of wordt getroffen door 
beslaglegging die niet direct wordt opgeheven, alsmede in geval van overmacht, is de opdrachtnemer gerechtigd de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig aan opdrachtnemer toekomend 
recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. In deze gevallen is elke vordering die de opdrachtnemer heeft of 
krijgt op opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.  
 

16 Conversie  
16.1 Indien één bepaling van de algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is, tast dit de geldigheid en 

toepasselijkheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van een nietige of onverbindende bepaling worden de partijen 
geacht in plaats daarvan een beding te zijn overeengekomen waarvan de strekking zo veel mogelijk overeenkomt met het 
oorspronkelijke beding.  
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17 Overige bepalingen 
17.1  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.  
17.2 Opdrachtgever dient ter zake de door hem aan de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden de vanwege de overheid en/ 

of de opdrachtnemer geldende arbeidsomstandigheden- veiligheids-, milieu- en andere voorschriften reglementen, 
instructies en aanwijzingen in acht te nemen.  

17.3 Verhuizing van opdrachtgever binnen de regio waarvoor de overeenkomst is gesloten geeft opdrachtgever geen recht op 
tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. Als regio geldt een straal van 50 kilometer. 
  

18  Rangorde 
18.1 Indien meerdere bepalingen van de door opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden op een rechtsverhouding met 

opdrachtgever van toepassing (kunnen) zijn, geldt steeds de voor opdrachtnemer meest gunstige bepaling.  
 

19  Geschillen 
19.1  Op alle verbintenissen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die tussen 

partijen mochten rijzen zullen uitsluitend worden berecht door de Rechtbank Rotterdam, behoudens voor zover uit de CMR, 
FENEX of Algemene Voorwaarden VVT een andere geschillenbeslechting volgt.   
 

B.  SPECIFIEKE VOORWAARDEN INZAKE BAETSEN RECYCLING B.V. EN BAETSEN CONTAINERS B.V. 
 
1 Afvalstoffen 
1.1 Opdrachtgever staat er voor in dat de aanlevering van de afvalstoffen voldoet aan de overeenkomst. Indien na acceptatie 

blijkt dat door opdrachtgever is afgeweken van de voorwaarden waaronder aanlevering dient plaats te vinden, dan is 
opdrachtnemer gerechtigd om de hieruit voortvloeiende kosten en/of te maken kosten aan opdrachtgever in rekening te 
brengen. Indien de afvalstoffen geweigerd zijn op basis van de acceptatievoorwaarden of wet- en/of regelgeving, is 
opdrachtgever jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten en schade. 

1.2 Opdrachtnemer neemt de afvalstoffen in ontvangst op de met opdrachtgever overeengekomen locatie. De afvalstoffen 
worden geaccepteerd of geweigerd op basis van de acceptatievoorwaarden van opdrachtnemer of de (eind)verwerker. Deze 
acceptatievoorwaarden maken voor zover nodig deel uit van de overeenkomst. Vanaf het moment van acceptatie op basis 
van de voorwaarden en op locatie van opdrachtnemer of de (eind)verwerker zijn de afvalstoffen eigendom van 
opdrachtnemer en komen zij voor haar risico, behoudens gevallen van dwaling of bedrog.  
 

2  Aanlevering in zakken en grof bedrijfsafval 
2.1  Vuilniszakken die gebruikt worden voor het aanbieden van afval, dienen een “KOMO” keurmerk te hebben.  
2.2  Vuilniszakken dienen goed gesloten te worden en mogen niet zwaarder zijn dan 8 kilogram. De inhoud dient daarin zodanig 

te zijn verpakt, dat scherpe voorwerpen geen aanleiding kunnen geven tot verwonding of het scheuren van de zakken.  
2.3  Grof bedrijfsafval dient gebundeld of geclusterd gereedgezet te worden, zodat het grof bedrijfsafval voor de opdrachtnemer 

hanteerbaar is.  
2.4  Het aanbieden van afvalstoffen dient plaats te vinden op zodanige wijze dat de inzamelingsauto van de opdrachtnemer, via 

de verharde weg,  onbelemmerd toegang heeft tot de ter inzameling gereedgezette afvalstoffen.  
2.5  Indien het overdragen of aanbieden van afvalstoffen plaatsvindt aan de openbare weg, zullen de vuilniszakken of het grof 

bedrijfsafval geplaatst worden op de overeengekomen inzamelingsdag 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 zullen de ter plekke geldende regels moeten worden 
nageleefd en zullen voetgangers en het overig verkeer niet worden belemmerd of gehinderd. Opdrachtgever is volledig 
verantwoordelijk voor het naleven van de hiervoor geldende wettelijke verkeer-en veiligheidsvoorschriften en plaatselijke 
verordeningen .  
 

3  Aanlevering in containers  
3.1  Opdrachtnemer voorziet in de mogelijkheid om één of meerdere containers te verhuren, plaatsten, legen, wisselen, en/of 

verkopen aan of bij opdrachtgever en/of het transport te verzorgen van de containers en het zich daarin bevindende afval 
van en naar een afvalverwerkingsinrichting alsmede het aanbieden en laten verwerken van de eventueel via de container 
aangevoerde afvalstoffen door een afvalverwerkingsinrichting. 
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3.2 Opdrachtnemer verplicht zich de containers in goede staat op de overeengekomen locatie(s) en met ingang van de 

overeengekomen datum en tijdstip aan opdrachtgever ter beschikking te stellen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen 
dat de overeengekomen locatie(s) eenvoudig en zonder vertraging bereikbaar is/zijn voor de door opdrachtnemer gebruikte 
vervoersmiddelen.  

3.3  Alle door opdrachtnemer ter beschikking gestelde containers worden geacht zich op het moment dat deze geleverd zijn, in 
goede staat te bevinden, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever. Eventuele gebreken hieromtrent moeten uiterlijk 
binnen 8 uur na plaatsing van de container door opdrachtgever aan opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.  

3.4  De containers blijven onder alle omstandigheden eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtgever dient voor eigen rekening en 
risico zorg te dragen voor behoorlijke bewaring van de containers. Opdrachtgever is voorts gehouden om de containers op 
zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, te behandelen en te beladen. Opdrachtgever zal zorgdragen voor 
voldoende verzekering van de containers.  

3.5  Schade veroorzaakt door de containers aan of bij opdrachtgever, medewerkers van opdrachtgever 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 ter zake.  

3.6  Eventuele schade aan een geplaatste container dient binnen 24 uur na het ontstaan van de schade of de ontdekking daarvan 
schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Beschadigde containers worden voor rekening van opdrachtgever 
gerepareerd dan wel vervangen, een en ander te beoordeling van opdrachtnemer. Beschadigde containers worden voor 
rekening van opdrachtnemer gerepareerd of vervangen indien de schade bestaat uit of het gevolg is van normale slijtage of is 
ontstaan door toedoen van opdrachtnemer zelf. Tot schade behoort ook de kosten van verwijdering van verf of daarop 
gelijkende stoffen die bewust of onbewust op de containers zijn aangebracht of daarop of daarin zijn terechtgekomen. 

3.7  Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een door haar aan opdrachtgever ter beschikking gestelde container te repareren 
of te vervangen door een andere gelijkwaardige container. Opdrachtgever is in voorkomend geval niet gerechtigd tot niet-
betaling van huur of tot het verkrijgen van een vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.  

3.8  Opdrachtgever dient de te legen en/of te vervoeren containers – indien van toepassing – met gesloten deksel op de dagen 
waarop ze worden geleegd en/of opgehaald, gereed te zetten voor lediging langs de openbare weg, zodanig dat de plaatsing 
niet in strijd komt met veiligheids- en/of verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor opdrachtnemer of derden. 
Opdrachtgever zorgt zo nodig voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te legen en/of te vervoeren containers 
en/of afvalstoffen en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen. Opdrachtnemer kan in alle gevallen plaatsing 
aan de openbare weg verlangen.  

3.9  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen en in stand houden van de benodigde vergunningen, ontheffingen en 
andere publiekrechtelijke goedkeuringen, instemming of toestemming dan wel het voldoen aan enige meldingsplicht voor 
het verrichten van de plaatsing van de container en daarmee verband houdende werkzaamheden. Opdrachtnemer is niet 
aansprakelijk indien vergunningen, ontheffingen, beschikkingen etc. niet verkregen worden door opdrachtgever. De kosten 
aan vergunningen, rechten, belastingen en ondergrondvoorzieningen, die benodigd zij voor het plaatsen van een container, 
alsook de kosten, schade en boetes wegens (onjuiste) plaatsing van de containers komen uitsluitend en geheel voor risico en 
rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever zal de opdrachtnemer, haar werknemers en door haar ter uitvoering van 
activiteiten ingeschakelde derden vrijwaren voor enige aanspraken in dit verband.  

3.10  Opdrachtgever zal als een goed huisvader zorgdragen voor de aan hem verhuurde  of ter beschikking gestelde containers.  
3.11  Opdrachtgever mag de containers niet verhuren dan wel op een andere wijze aan derden ter beschikking stellen of doen 

gebruiken.  
3.12  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 is overigens in geval van 
beëindiging van de overeenkomst, door welke oorzaak ook, gerechtigd haar containers zonder ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst tot zich te nemen en daartoe de plaats te betreden waar deze zich bevinden. Alle hieraan 
verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.  

3.13  In geval een container verkeerd is beladen of is overbeladen, één en ander ter beoordeling van opdrachtnemer, is 
opdrachtnemer gerechtigd de behandeling en/of afvoer van de container te weigeren. Eventuele schaden en/of boetes als 
gevolg van verkeerde belading of overbelading zijn voor rekening van opdrachtgever en opdrachtgever zal opdrachtnemer, 
haar werknemers en door haar ter uitvoering van activiteiten ingeschakelde derden vrijwaren voor enige aanspraken in dit 
verband.  

3.14   In de huurprijs is, indien van toepassing, onderhoud van het mechaniek door opdrachtnemer inbegrepen. Opdrachtgever 
dient opdrachtnemer in staat te stellen dit onderhoud periodiek te verrichten.  
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3.15  Een storing aan het mechaniek verplicht opdrachtnemer ervoor zorg te dragen, dat binnen een termijn van twee werkdagen 

na melding van incident door opdrachtgever, aan opdrachtgever kenbaar gemaakt wordt hoe dit incident zal worden 
opgelost.  

3.16  Opslag dient zodanig te geschieden, dat nimmer enig materiaal buiten de container steekt of van de container af kan vallen 
c.q. daarvan af kan waaien. Uitsluitend open containers mogen tot maximaal de rand beladen worden, zulks met 
inachtneming van het hiervoor gestelde. Het maximaal beladingsgewicht mag nimmer overschreden worden. Opdrachtgever 
zal zorg dragen voor voldoende verzekering.  

3.17   Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor het treffen van alle verdere voorzieningen, welke algemeen wenselijk zijn 
(onder meer ter bescherming van natuur, milieu en omwonenden) dan wel door enige autoriteit voorgeschreven zijn en/of 
worden.  
 

4  Transport en inzameling 
4.1  Indien is bepaald dat de containers op vaste dagen afgevoerd zullen worden, verplicht opdrachtnemer zich - behoudens het 

in het navolgende bepaalde – zorg te dragen voor afvoer op de overeengekomen dagen.  
4.2  Opdrachtgever kan opdrachtnemer verzoeken met spoed voor afvoer zorg te dragen. Onder een spoedopdracht wordt 

verstaan een verzoek om op de dag van opdracht voor afvoer zorg te dragen. In geval van acceptatie van een spoedopdracht 
rust op opdrachtnemer slechts de verplichting zich in te spannen dezelfde werkdag voor afvoer zorg te dragen, zulks zonder 
dat opdrachtgever hieraan enig recht kan ontlenen. In geval van een daadwerkelijk uitgevoerde spoedopdracht is 
opdrachtnemer gerechtigd separaat een spoedopslag van minimaal 25%, te berekenen over het voor de lediging in 
aanmerking komende deel van de totale factuurprijs, in rekening te brengen.  

4.3  Indien opdrachtnemer tevens voor transport zorgdraagt voor rekening van opdrachtgever wordt het transportrisico gedragen 
door opdrachtnemer. Het transport dient te geschieden overeenkomstig de wettelijke voorschriften en op de tussen partijen 
overeengekomen wijze. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de verpakkingen van de te vervoeren afvalstoffen aan 
de wettelijke eisen voldoen en dat deze in de vervoersdocumenten vermeld worden.  

4.4  Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtnemer verplicht om bij afvoer van een afzetcontainer terstond ter vervanging 
een andere, gelijkwaardige afzetcontainer te herplaatsen.  

4.5  Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtnemer verplicht om bij afvoer van een perscontainer terstond na afvoer van de 
inhoud van de container een perscontainer te herplaatsen. Bij schade aan de perscontainer wordt voor de duur van de 
reparatie een vervangend inzamelmiddel geplaatst. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtnemer doch 
uitsluitend indien de schade bestaat uit of het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van opdrachtnemer 
zelf. 

4.6 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen, dat de opdracht zonder vertraging kan worden uitgevoerd. In dit verband dient 
opdrachtgever er onder meer voor zorg te dragen, dat de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten 
terstond beschikbaar zijn c.q. terstond worden ingevuld, ondertekend en/of afgegeven. Tot de noodzakelijke documenten 
behoren onder meer het bewijs van afgifte door/aan opdrachtnemer van een container dan wel de begeleidingsbrief.  

4.7  Indien opdrachtnemer niet zelf als inzamelaar van de afvalstoffen optreedt, komt voor rekening van opdrachtgever alle niet 
door de opzet of grove schuld van opdrachtnemer veroorzaakte vertraging, welke ontstaat bij aanbieding van de container 
bij de door opdrachtgever aangewezen (eind)verwerker.  

4.8  Indien de vergoeding voor het transport krachtens overeenkomst op nacalculatiebasis wordt berekend, komt vertraging ten 
gevolge van verkeersopstoppingen, wegbelemmeringen, wegomleidingen en vergelijkbare evenementen voor rekening van 
opdrachtgever.  

4.9  Opdrachtnemer is bevoegd de uitvoering van een opdracht op te schorten, indien het naar opdrachtnemers oordeel 
voorzienbaar is dat ten gevolge van verkeersopstoppingen, wegbelemmeringen, wegomleidingen, weersomstandigheden en 
vergelijkbare evenementen een vertraging (in vergelijking met normale omstandigheden) zal ontstaan.  

4.10  Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op haar verzoek alle informatie omtrent aard en herkomst van de afvalstoffen te 
verstrekken.  
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5  Vulling containers 
5.1  Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat zich in de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde containers 

uitsluitend afval bevindt van het type, waarvoor de container of ander inzamelmiddel volgens de overeenkomst bestemd is.  
5.2 Indien opdrachtgever de in lid 1 van dit artikel omschreven verplichting niet of niet volledig nakomt, is opdrachtnemer 

gerechtigd om uit één of meerdere van onderstaande opties te kiezen:  
e. Een hogere Prijs in rekening te brengen, bestaande uit het gangbare tarief van Opdrachtnemer voor de in afwijking van de 

overeenkomst aangetroffen afvalstoffen, verhoogd met 50%.  

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

g. De container(s) voor rekening van opdrachtgever te doen ledigen of wisselen door derden die over de daartoe benodigde 
vergunningen beschikken. De kosten komen voor rekening van opdrachtgever.  

5.3  De containers dienen zodanig door opdrachtgever met afval te worden gevuld en beladen, dat verlies, morsen, stuiven of 
wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade 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 af kan vallen.  

5.4  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 deze monstername, keuring of analyse zijn voor 
rekening van opdrachtgever. Aan het uitvoeren of nalaten van een monstername, keuring of analyse kan opdrachtgever 
jegens opdrachtnemer geen rechten ontlenen.  

5.5  Het gemiddelde gewicht van het in de rolcontainer aanwezige afval dient niet meer te bedragen dan 0,11 kg maal (de 
capaciteit van de container in) het aantal liters. Overschrijding van dit gewicht leidt tot aanpassing van de wijze van 
aanlevering en/of de prijs.  

5.6 Indien het maximum toegestane aan te leveren gewicht van de container wordt overschreden, behoudt opdrachtnemer zich 
het recht voor bij een herhaalde overschrijding de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden met het opleggen van een 
boete voor het teveel aangeleverde gewicht.  
 

C.  SPECIFIEKE VOORWAARDEN INZAKE BAETSEN BOUWSTOFFEN, GROND- EN SLOOPWERKEN B.V. MET BETREKKING TOT HET 
UITVOEREN VAN WERKEN 

 
1 Prijzen 
1.1  De door of vanwege opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, steeds exclusief 

meerwerk, exclusief transportkosten, exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen 
en/of belastingen, waaronder begrepen de kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en belastingen, welke benodigd 
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Ingeval van wijziging van belastingen of heffingen wordt de overeengekomen 
prijs dienovereenkomstig aangepast.  

1.2.  Aanbiedingen zijn op basis van het uitgangspunt dat het sloopobject, sloopmateriaal of sloopafval niet verontreinigd is en als 
zodanig kan worden afgevoerd. Bij depot/opslag ter plaatse van het werk is het risico voor opdrachtgever. In geval van 
verontreiniging inclusief de bodem en/of grondwater dient opdrachtgever zulks vooraf aan opdrachtnemer schriftelijk mede 
te delen. Bij gebreke hiervan, alsmede in het geval dat opdrachtgever heeft nagelaten vóór de sloop zelf een onderzoek in te 
stellen naar mogelijke verontreiniging, komt het risico voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aan opdrachtnemer 
en/of derden toegebracht, volledig voor rekening van opdrachtgever. 

1.3.  Van het werk afkomende - voor hergebruik geschikte - materialen worden door uitvoering van het werk eigendom van 
opdrachtnemer, tenzij het betreft verontreinigde materialen en opdrachtnemer omtrent de verontreiniging tevoren niet of 
niet voldoende is ingelicht door opdrachtgever. 

1.4.  Noodzakelijke werkzaamheden die redelijkerwijs voor opdrachtnemer niet te voorzien waren, zijn meerwerk en worden als 
zodanig afgerekend.  

1.5.  Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door haar opgegeven prijzen tijdens de duur van de 
overeenkomst te verhogen, indien de kosten voor opdrachtnemer toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer 
liggende omstandigheden, zulks bijvoorbeeld in geval van een stijging van de loonkosten, een wijziging in de wisselkoersen, 
een stijging van de energieprijzen of een stijging van de be- of verwerkingsprijzen. Ingeval de prijs aldus binnen één 
kalenderjaar met méér dan vijftien procent (15 %) zou worden verhoogd, heeft opdrachtgever het recht om de 
overeenkomst op die grond voortijdig op te zeggen tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat. 
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2  Meerwerk en sloopwerkzaamheden 
2.1  Onder meerwerk worden verstaan al die werkzaamheden en/of producten die tijdens de uitvoering van de overeenkomst 

worden verricht c.q. geleverd en die meer of anders zijn dan hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen, waaronder onder 
meer begrepen: 

a.  Wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden op verzoek van opdrachtgever, waardoor werkzaamheden worden 
verzwaard of uitgebreid; 

b.  Wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden ten gevolge van afwijkingen van de uitgangspunten of omstandigheden 
zoals bekend, op moment van prijsvorming; 

c.  Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden, omdat zulks redelijkerwijs nodig is voor een goede 
en vakkundige uitvoering van de overeenkomst en/of op grond van nieuwe of gewijzigde overheidsvoorschriften; 

d.  Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden die nodig zijn geworden als gevolg van niet-
nakoming door opdrachtgever van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst, zulks onverminderd de overige 
rechten van opdrachtnemer; 

e.  Eén of meerdere extra ledigingen en/of inzameldiensten met betrekking tot afvalstoffen die zich naast of op – en niet in – de 
container bevinden op het ogenblik van de reguliere lediging. 

 
3  Aanvang en uitvoering 
3.1  In de overeenkomst wordt de datum van aanvang van het werk en voor zover mogelijk de datum van oplevering, althans het 

planningsschema, vastgelegd. 
3.2  Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor de opzet en de 

uitvoering van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). 
3.3  Opdrachtgever is verplicht tijdig voor een goede toegang naar het werk zorg te dragen alsmede de voor de uitvoering van het 

werk benodigde voorzieningen te treffen waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) de nodige aansluitingsmogelijkheden 
voor gas, water en elektriciteit (220 – 380 volt). De benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van opdrachtgever.  

3.4  Opdrachtgever is verplicht te zorgen voor veilige werkomstandigheden en de naleving van alle geldende milieu- en 
veiligheidsvoorschriften, overige geldende wet- en regelgeving en de door opdrachtnemer aan opdrachtgever voor aanvang 
van de werkzaamheden bekend gemaakte (veiligheids)regels.  

3.5  Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden te informeren over de eventuele 
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of giftige materialen zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) asbest, chemische of 
radio actieve (afval)stoffen, licht ontvlambare stoffen, springstoffen en van maatregelen die in verband hiermee getroffen 
dienen te worden.  

3.6  Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de voor het uitvoeren van de opdracht van belang zijnde wettelijke 
voorschriften zoals deze op de dag van de offerte gelden, zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) de relevante NEN-EN(-
ISO) normen. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor rekening van 
opdrachtgever.  

3.7  Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot 
het werk van opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen 
vertraging ondervindt.     

3.8  Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, 
dienen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed.  

3.9  Opdrachtnemer heeft het recht om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van of zich te laten bijstaan door 
deskundige derden, zonder dat opdrachtnemer gehouden is opdrachtgever hierover in te lichten en zonder dat 
opdrachtgever hiertegen bezwaren kan inbrengen, een en ander met inachtneming van de redelijkheid. 

3.10  Opdrachtnemer spant zich ervoor in de opdracht naar beste vermogen uit te voeren. Opdrachtnemer kan echter nimmer 
gehouden worden een opdracht uit te voeren welke inbreuk maakt op rechten van derden, in strijd is met enige wettelijke 
(ver)plicht(ing) of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamd. 

3.11  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor niet doorslaggevende wijzigingen in het werk aan te brengen, zonder als gevolg 
daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat opdrachtgever hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te 
(buitengerechtelijk) te (doen) ontbinden. 

3.12 Tenzij anders is overeengekomen, wordt het werk door opdrachtnemer uitgevoerd tijdens de normale werkuren, zijnde in de 
regel van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur – 16.30 uur, tenzij anders overeengekomen. 
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4  Constructie, materialen en voorzieningen 
4.1  Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens haar voorgeschreven constructies en werkwijze, 

daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens 
opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen voor zover door opdrachtnemer opgevolgd. 

4.2.  Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld dan wel door 
opdrachtgever zijn voorgeschreven, gebreken vertonen, is opdrachtgever voor de daardoor aan de zijde van opdrachtnemer 
en door haar ingeschakelde derden veroorzaakte schade aansprakelijk. 

4.3  Indien bouwstoffen en materialen door opdrachtnemer worden aangeleverd, wordt opdrachtgever desgevraagd in de 
gelegenheid gesteld deze te keuren. Bouwstoffen en materialen worden geacht te zijn goedgekeurd indien deze worden 
verwerkt. 

 
5 Oplevering 
5.1  Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:  
a.  Wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk gereed is 

voor oplevering en opdrachtgever dit werk heeft goedgekeurd. 
b.  Na verloop van 8 dagen nadat opdrachtnemer aan opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het werk voltooid is en 

opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen. 
c.  Bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van 

het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 
5.2  Kleine gebreken (restpunten) welke ingebruikname en/of een volgende bouwfase niet belemmeren, zijn geen reden voor 

opdrachtgever tot weigering van goedkeuring van het werk. 
5.3  Bij onthouding van de goedkeuring van het werk is opdrachtgever verplicht hiervan binnen 14 dagen nadat opdrachtnemer 

aan opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het werk voltooid is, schriftelijk mededeling te doen aan opdrachtnemer onder 
opgaaf van redenen. 

 
6  Aansprakelijkheid 
6.1  In aanvulling op het hierboven bepaalde in hoofdstuk A. geldt dat geen aansprakelijkheid aan de zijde van opdrachtnemer 

geldt:  
a. Voor schade aan kabels, leidingen, buizen, rioleringen en duikers, tenzij aan opdrachtnemer vooraf de ligging op tekeningen 

is aangegeven of de ligging vooraf uitdrukkelijk en bewijsbaar aan opdrachtnemer is medegedeeld; 
b. Voor schade, die opdrachtgever lijdt als gevolg van handelingen van uitvoerders, personeel, hulppersonen, leveranciers of 

derden, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk; 
c. Voor de gevolgen van overschrijding van de datum, waarop de opdracht dient te zijn uitgevoerd; 
d. Voor redelijkerwijs niet te voorkomen schade aan stoepen, opritten, toegangen, groenvoorzieningen, afscheidingen, 

belendingen enzovoort. 
 
7  CAR-verzekering 
7.1  Opdrachtgever is verplicht om elk werk waarop door opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht, dit met inbegrip van 

de prestatie van opdrachtnemer, op een CAR-polis te verzekeren en verzekerd te houden tot aan het gereedkomen van het 
werk en, wanneer deze van toepassing is, eveneens gedurende de onderhouds- en garantietermijn. Op die CAR-verzekering 
moeten zijn verzekerd het werk van opdrachtgever waarin, waaraan of waarop opdrachtnemer haar werkzaamheden moet 
verrichten, de eigendommen van derden en van een eventuele opdrachtgever van opdrachtgever, de op het werk 
aangevoerde materialen en materialen die elders voor het werk zijn vervaardigd zowel tijdens de opslag op de plaats van 
fabricage als bij de leverancier daarvan, als tijdens transport als op het werk en de aansprakelijkheid van alle bij de bouw 
betrokken partijen.  
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D.  SPECIFIEKE VOORWAARDEN INZAKE BAETSEN BOUWSTOFFEN, GROND- EN SLOOPWERKEN B.V. MET BETREKKING TOT DE 

VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN 
 
1  Leveringstermijn 
1.1 In of krachtens de overeenkomst genoemde levertijden zijn bij benadering vastgesteld en worden behoudens uitdrukkelijk 

andersluidend beding niet beschouwd als fatale termijnen. 
1.2  Bij levering in afwijking van de levertijd is opdrachtnemer niet eerder in verzuim dan na daartoe schriftelijk, in gebreke te zijn 

gesteld waarbij opdrachtnemer een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst te voldoen, welke termijn tenminste veertien (14) dagen betreft. 

1.3  Indien opdrachtnemer gegevens behoeft van opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de 
leveringstermijn niet eerder aan dan nadat opdrachtgever deze juist en volledig aan opdrachtnemer ter beschikking heeft 
gesteld. 

1.4  Opdrachtnemer stelt opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan 
overschrijding van de overeengekomen levertijden verwacht kan worden. 
 

2  Levering en risico-overgang 
2.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van de Producten ‘Ex Works’ (Af Fabriek; 

conform de classificatie Incoterms® 2010) en gaat derhalve het risico ten aanzien van onder meer, doch niet beperkt daartoe, 
de staat, verlies, beschadiging, waardevermindering, diefstal etc. van de producten over van opdrachtnemer op 
opdrachtgever op één van de locaties van opdrachtnemer. 

2.2  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vindt feitelijke (af)levering c.q. ter beschikking stelling van de 
producten door opdrachtnemer aan opdrachtgever plaats en worden deze door opdrachtgever geacht te zijn aanvaard op 
het moment van feitelijke (af)levering van de producten, waaronder wordt verstaan: 

a. In het geval de producten door opdrachtgever bij één van de locaties van opdrachtnemer worden afgehaald, vindt feitelijke 
(af)levering plaats door afgifte cq. het laden van het transportmiddel van opdrachtgever,  dan wel weging en het ter 
beschikking stellen van de daarbij behorende weegbon, vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document;       

b. In het geval de producten door of namens opdrachtnemer op de met opdrachtgever overeengekomen locatie worden 
afgeleverd, vindt feitelijke (af)levering plaats door afgifte c.q. het lossen van de producten op de overeengekomen locatie en 
het ter beschikking stellen van de weegbon, vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document. 

2.3  Opdrachtgever staat er voor in dat door of namens opdrachtnemer geleverde producten kunnen worden afgeleverd op de 
overeengekomen plaats. Indien opdrachtnemer niet op adequate wijze op de plaats van aflevering kan komen, dient 
opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade aan opdrachtnemer te vergoeden.  
De schade bestaat in elk geval uit door opdrachtnemer tevergeefs aangewende kosten. 

 
3  Overige (leverings)verplichtingen 
3.1  Opdrachtgever is verplicht de producten op het overeengekomen tijdstip af te nemen. Indien opdrachtgever de afname van 

de producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de (af)levering 
daarvan, is opdrachtnemer gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever. 

3.2  Opdrachtgever verklaart dat zij alle redelijke maatregelen heeft genomen opdat zij de juiste keuze maakt ten aanzien van de 
door of namens opdrachtnemer geleverde producten. Opdrachtgever garandeert dat zij alle redelijkerwijs beschikbare 
informatie inzake het gebruik en de (nuttige) toepassing van de door of namens opdrachtgever geleverde producten 
verschaft aan haar afnemers van de producten. 

3.3 In het geval dat producten over de Nederlandse grenzen geleverd worden door opdrachtnemer en aangemerkt worden als 
een afvalstof in de zin van de Europese Richtlijn nr. 2006/12/EG, is de EVOA van toepassing. Partijen verklaren de op grond 
van de EVOA rustende verplichtingen, waaronder mede begrepen het volgen van de kennisgevingsprocedure door partijen, 
adequaat en stipt na te komen. 

3.4  In het geval dat producten over de Nederlandse grenzen worden geleverd door opdrachtnemer en aangemerkt worden als 
een afvalstof in de zin van de Europese Richtlijn nr. 2006/12/EG is opdrachtgever verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen één (1) kalenderjaar dan wel zoveel eerder als door het bevoegd gezag wordt verlangd, na ontvangst daarvan aan 
opdrachtnemer een verklaring te verstrekken dat die producten op fysische en milieu hygiënische verantwoorde wijze zijn 
verwijderd en/of nuttig toegepast. 
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4 Transport en verpakking 
4.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is opdrachtgever verantwoordelijk voor transport van de producten 

conform de wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden en geschiedt deze voor haar rekening en risico. 
4.2  Wanneer opdrachtgever voertuigen, inzamelmiddelen of andere zaken gebruikt dan wel ter beschikking stelt ter uitvoering 

van enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, garandeert opdrachtgever dat deze voertuigen, inzamelmiddelen of 
andere zaken aan alle daartoe gestelde (wettelijke) eisen voldoen. Bovendien zal  opdrachtgever de voertuigen gedurende de 
overeenkomst deugdelijk verzekerd houden voor aansprakelijkheid. 

4.3  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, waaronder de vervoerder, in verband met 
het gebruik van de door opdrachtgever ter beschikking gestelde voertuigen, containers, inzamelmiddelen of andere zaken 
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de overeenkomst. 

 
5  Eigendomsvoorbehoud 
5.1 Alle door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van opdrachtnemer 

totdat opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is 
nagekomen. 

5.2  Zolang integrale voldoening van alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever niet heeft plaatsgevonden, is 
opdrachtgever niet bevoegd of gerechtigd de producten waarop een eigendomsvoorbehoud of pandrecht van 
opdrachtnemer rust, buiten haar feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te vermengen met andere zaken, van andere 
zaken een hoofd- of bestanddeel uit te laten maken, te be- of verwerken, te verpanden of op enige andere wijze te 
bezwaren.  

5.3  De opschortende voorwaarde zoals bedoeld in artikel 3:92 lid 1 BW gaat niet in vervulling in geval van betaling in verband 
met een schuld van opdrachtgever aan opdrachtnemer door een derde die door die betaling in de rechten van 
opdrachtnemer wordt gesubrogeerd.  

5.4  Voor het geval en voor zover de eigendom van opdrachtnemer op de door haar aan opdrachtgever geleverde producten niet 
meer bij haar zou berusten, verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer reeds thans, bij voorbaat, een eerste pandrecht op 
alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde en te leveren producten, alsmede op diens vorderingen uit hoofde 
van verzekeringen die betrekking hebben op schade of het verloren gaan van de geleverde producten. Dit pandrecht strekt 
tot meerdere zekerheid voor alle bestaande en toekomstige vorderingen die opdrachtnemer op opdrachtgever uit welke 
hoofde dan ook heeft of zal verkrijgen. Opdrachtgever verklaart tot de onderhavige verpanding bevoegd te zijn, alsmede dat 
op de verpande producten en vorderingen géén beperkte rechten rusten noch daarop bij voorbaat zijn gevestigd. 

5.5  Opdrachtgever verstrekt hierdoor een onherroepelijke volmacht aan opdrachtnemer om voor en namens opdrachtgever alle 
rechtshandelingen te verrichten tot vestiging van de pandrechten als bedoeld in dit artikel, voor zover die vestiging niet reeds 
heeft plaatsgevonden. De toepasselijkheid van artikel 3:68 BW is uitgesloten. Onverminderd het vorenstaande is 
opdrachtgever voorts verplicht om op het eerste daartoe strekkende verzoek van opdrachtnemer alle (rechts)handelingen te 
verrichten die in het kader van de in dit artikel bedoelde verpanding vereist zijn of mochten worden. 

5.6  Zodra opdrachtgever in haar verplichtingen jegens opdrachtnemer tekortschiet, is opdrachtnemer zonder nadere 
ingebrekestelling bevoegd en gerechtigd de producten terug te nemen respectievelijk deze als pandhouder onder zich te 
nemen, zulks onverminderd de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten krachtens de overeenkomst en de wet. 
Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer reeds nu voor alsdan om met voornoemd doel de plaats(en) – ook eventueel bij 
derden die voor opdrachtgever producten houden - te (doen) betreden waar de zaken zich bevinden. 

5.7  Zolang de producten aan opdrachtnemer in eigendom toebehoren respectievelijk opdrachtnemer daarop een pandrecht 
heeft, is opdrachtgever verplicht de betreffende Producten deugdelijk te verzekeren tegen diefstal, brand-, ontploffings-, 
water- en andere schade en de polis van de betreffende verzekeringen op het eerste daartoe strekkende verzoek aan 
opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is opdrachtnemer gerechtigd tot deze 
penningen. Voor zoveel als nodig verbindt opdrachtgever zich er jegens opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn 
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.  

5.8  Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten 
van opdrachtnemer veilig te stellen. 

5.9  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen 
vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
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6 Kwaliteit, hoeveelheid en derden 
6.1  Opdrachtnemer staat er niet voor in, dat de te leveren producten geschikt zijn voor het doel, waarvoor opdrachtgever deze 

wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 
overeengekomen.  

6.2  Opdrachtnemer kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor de staat van de producten (waaronder begrepen de 
fysische of milieu hygiënische kwaliteit) tot het moment van feitelijke (af)levering.      

6.3   Het gewicht van de (af)geleverde hoeveelheid producten wordt bepaald met behulp van een door opdrachtnemer aan te 
wijzen weegtoestel op één van haar locaties dat voorzien is van een geldig ijkcertificaat. De op vorenstaande wijze 
vastgestelde hoeveelheid is bindend voor opdrachtgever. 

6.4  De producten worden in voorkomend geval door opdrachtnemer aan opdrachtgever vergezeld van een  
genummerde weegbon geleverd In dat geval is opdrachtnemer gerechtigd tot maximaal drie procent (3%) meer of minder af 
te leveren dan de door opdrachtgever bestelde hoeveelheid producten, met dien verstande dat opdrachtgever de 
daadwerkelijk afgeleverde hoeveelheid dient te betalen.    

6.5  Een bij (af)levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte weegbon, vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk 
document wordt geacht de hoeveelheid van de (af)geleverde producten juist weer te geven, tenzij de opdrachtgever 
eventueel bezwaar hiertegen terstond, doch ten hoogste binnen vijf (5) werkdagen na feitelijke (af)levering aan 
opdrachtnemer schriftelijk meldt, bij gebreke waarvan het recht op enige aanspraak van opdrachtgever vervalt. 

 
7  Keuring 
7.1 Opdrachtgever is bevoegd met betrekking tot de fysische of milieu hygiënische kwaliteit de producten (eventueel op 

overeengekomen monsters) voor feitelijke (af)levering te laten keuren door een onafhankelijk, bevoegd en voor dat doel 
erkend laboratorium, waarbij keuringen en monsternemingen zullen worden uitgevoerd conform algemeen geldende 
methoden. Opdrachtnemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.  

7.2   De uitslag van de keuring is bindend voor partijen. Een negatief keuringsresultaat (waaruit volgt dat het product niet voldoet 
aan de wettelijke eisen respectievelijk aan de tussen partijen overeengekomen kwaliteitsstandaard) geeft opdrachtgever het 
recht om de overeenkomst te ontbinden; opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding. De kosten van de keuring 
komen te allen tijde voor rekening van opdrachtgever, ongeacht de uitkomst. 

7.3  Opdrachtgever kan na de feitelijke aflevering geen beroep meer doen op het feit dat de afgeleverde producten niet aan de 
overeenkomst beantwoorden dan wel gebreken bevat, tenzij opdrachtgever opdrachtnemer hiervan terstond, doch ten 
hoogste binnen vijf (5) werkdagen na feitelijke (af)levering schriftelijk in kennis stelt. 

 
8  Onderzoek, reclame en verjaringstermijn 
8.1  Opdrachtgever dient de producten onmiddellijk op het moment dat de producten haar ter beschikking worden gesteld te 

(doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde 
overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 
Eventuele zichtbare gebreken dienen terstond, doch ten hoogste binnen vijf (5) werkdagen na feitelijke (af)levering 
schriftelijk aan. Eén van de volgende tot de Baetsen-Groep behorende vennootschappen te worden gemeld, bij gebreke 
waarvan de rechten van opdrachtgever jegens opdrachtnemer ter zake vervallen. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen 
terstond, doch ten hoogste binnen vijf (5) werkdagen, nadat opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had 
kunnen ontdekken, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van opdrachtgever ter 
zake vervallen.  
De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is 
adequaat te reageren. De rechten van opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien zij zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van opdrachtnemer zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen. Opdrachtgever dient 
opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

8.2  Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook 
gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten.  
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8.3  Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, is opdrachtgever gehouden de 

producten als een goed huisvader onder zich gehouden totdat opdrachtnemer aangeeft hoe te handelen met de geleverde 
producten. Opdrachtnemer zal het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien 
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na door opdrachtnemer als juist erkende schriftelijke kennisgeving ter zake van 
het gebrek door opdrachtgever, ter keuze van opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel een 
billijke vervangende vergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag van de gebrekkige producten aan opdrachtgever voldoen. 
Opdrachtnemer is nimmer tot verdergaande (schade)vergoeding, hoe ook genaamd, verplicht. In geval van vervanging is 
opdrachtgever gehouden om, alvorens opdrachtnemer tot vervanging overgaat, de te vervangen producten aan 
opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarvan aan opdrachtnemer te verschaffen, tenzij opdrachtnemer 
uitdrukkelijk anders aangeeft. 

8.4  Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen ingeval van afkeur van producten vorderen dat een in onderling overleg 
getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard. 

8.5  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, integraal voor 
rekening van  opdrachtgever. 

 
E.  SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR TER VERWERKING AAN BAETSEN AANGEBODEN (MINERALE) AFVALSTOFFEN  
 
1 Aanbieding 
1.1 Uitgangspunt voor alle aanbiedingen is, dat door opdrachtgever aan te leveren (minerale) afvalstoffen voldoen aan de door 

opdrachtgever aangegeven of anderszins door of in opdracht van opdrachtgever vastgestelde specificaties, waarvan 
opdrachtnemer bij het doen van de aanbieding is uitgegaan. Opdrachtnemer is niet gehouden naar de juistheid daarvan 
enigerlei onderzoek in te stellen. Voorts is uitgangspunt dat de wederpartij voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. Bij 
gebreke daarvan is de wederpartij aansprakelijk voor alle ten gevolge daarvan door opdrachtnemer en/of derden geleden 
schade en gemaakte kosten. 

1.2  Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gaan de (minerale) afvalstoffen na acceptatie door opdrachtnemer 
over in eigendom van opdrachtnemer, waarmee opdrachtnemer verantwoordelijk wordt voor verwerking van de 
aangeleverde (minerale) afvalstoffen, alsmede voor de verdere zorg en (eind)bestemming van bij de verwerking vrijkomende 
producten.  

1.3 In die gevallen dat een afwijking ten opzichte van de specificaties zoals overeengekomen wordt geconstateerd (de analyse en 
eventuele contra-expertise ter zake vindt te allen tijde plaats aan de hand van de op dat moment geldende wet- en 
regelgeving (waaronder ook de geldende BRL-richtlijnen): 

a.  Meldt opdrachtnemer dit binnen 10 werkdagen na ontdekking aan opdrachtgever; 
b.  Doet opdrachtnemer op grond van de bij aanvoer vastgestelde samenstelling opdrachtgever een nieuwe aanbieding 

toekomen met de aangepaste kosten voor verwerking door opdrachtnemer of verwerking elders. 
c. In afwijking van hetgeen hiervoor in dit artikel is gesteld, is opdrachtnemer niet gehouden een mededeling over een 

afwijkende kwaliteit van de aangeboden (minerale) afvalstoffen aan opdrachtgever te doen als blijkt dat de kwaliteit van de 
aangeboden (minerale) afvalstoffen niet minder is dan opdrachtgever heeft aangegeven. Opdrachtnemer is in dat geval niet 
gehouden tot enige (terug)betaling aan de wederpartij. 

 
1.4 Indien een afwijking van de specificaties van dien aard is dat opdrachtnemer in geval van verwerking komt te handelen in 

strijd met de vigerende wet- en regelgeving en/of haar geldende acceptatiereglement, geldt het volgende: 
a.  De eigendom van de aangeboden (minerale) afvalstoffen gaat niet op opdrachtnemer over. 
b.  Alle kosten en schade inclusief gevolgschade als gevolg van de afwijking van de specificaties, waaronder mede begrepen de 

kosten van grondverzet, opslag, keuring, belading, afvoer, komt voor rekening van opdrachtgever.  
c.  Opdrachtgever dient alle benodigde medewerking te verlenen om de schade voor opdrachtnemer zoveel mogelijk te 

beperken.   
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F. SPECIFIEKE VOORWAARDEN INZAKE BAETSEN INTERNATIONAAL TRANSPORT B.V. MET BETREKKING TOT 

VERVOER EN TRANSPORT ALSMEDE INZAKE BAETSEN KRAANVERHUUR B.V. MET BETREKKING TOT VERTICAAL TRANSPORT 
 

1    Overige Algemene Voorwaarden 
1.1 Op alle door Baetsen uit te voeren werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de volgende 

voorwaarden van toepassing:     
a. Binnenlands vervoer: Algemene Vervoerscondities (AVC 2002 versie 2015), gedeponeerd ter Griffie van de  
 Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; 
b. Grensoverschrijdend vervoer:  Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal ververvoer van goederen over de  
 weg (CMR) en in aanvulling daarop voornoemde AVC;  
c. Exceptioneel transport:  

 In geval van nationaal vervoer gelden de Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (AVET), gedeponeerd ter 
Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam en in aanvulling daarop voornoemde AVC; 

 In geval van internationaal vervoer geldt het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVET en AVC; 
d. Op- en overslagwerkzaamheden alsmede op overige expeditie werkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse 

Expeditievoorwaarden (Algemene voorwaarden van de FENEX), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam, 
Rotterdam, Arnhem en Breda op 1 juli 2014; 

e. Verticaal transport: Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport (VVT januari 2010), gedeponeerd ter 
Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


