ALGEMENE VOORWAARDEN GELDEN B.V.
ART. 1 INLEIDING

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en
overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door A.J. Gelden
handelend onder de naam Gelden B.V. gevestigd te Wijchen, Woeziksestraat 457, hierna te noemen "de gebruiker."
2. Onder overeenkomsten worden verstaan: Overeenkomsten van Opdracht,
al dan niet met een resultaatsverbintenis, van Aanneming, van Verhuur
of van een gemengd karakter, bijvoorbeeld bij het gebruik van een
machine met machinist.
3. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opvolgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten
met dezelfde wederpartij. Ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen
op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
4. Wijzigingen van de aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen
door die gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en
gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het
uitbrengen respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling
is aangebracht.
5. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij
in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorvan de wederpartij buiten toepassing.
I. HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMSTEN
ART. 2 OFFERTEN

1. Alle offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij in de offerte
uitdrukkelijk anders is vermeld, in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur van één maand.
2. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.
4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die
door de gebruiker in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom
van de gebruiker. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of
getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij
mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen
14 dagen na een daartoe door de aannemer gedaan verzoek franco aan hem
te worden teruggezonden.
ART. 3 PRIJZEN

1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventuele daarvoor
verschuldigde omzetbelasting.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld
in Nederlandse valuta.
3. De kosten verband houdende met uitvoering van de overeenkomsten waaronder
in ieder geval tevens begrepen zijn de kosten van vervoer, verzekering, het
verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen, emballage, takel-,
laad-, stort- en loswerkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.
Het voorgaande laat het bepaalde in artikel 7 onverlet.
ART. 4 VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ BIJ HET SLUITEN VAN DE
OVEREENKOMST

1. De wederpartij zorgt ervoor dat de gebruiker voor het begin van de werkzaamheden kan beschikken -over de gegevens met betrekking tot de in de te
bewerken grond aanwezige buizen, kabels, leidingen e.d.
-over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen
(zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) zo nodig in overleg
met de gebruiker.
-over een verklaring dat zaken zoals de af te voeren grond, puin e.d.
vrij zijn van gevaarlijke stoffen en/of chemisch afval.
-over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet
worden uitgevoerd.
-over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen.
-over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting,
verwarming, gas, perslucht en water.
2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de
wederpartij.
3. De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren
werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de gebruiker
behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het
werk daarvan geen vertraging ondervindt.
II UITVOERING VAN DE OVEREENKOMSTEN
ART. 5 PRESTATIE EN RISICO

1. de gebruiker bepaalt de wijze waarop het overeengekomene uitgevoerd
wordt, voorzover althans partijen de uitvoering niet uitdrukkelijk
hebben geregeld.
2. De levering c.q. prestatie geschiedt op de plaats en op het tijdstip
als in de offerte of in de opdrachtbevestiging vermeld is. Opgegeven
levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient
de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld waarbij aan

de gebruiker een redelijke termijn dient te worden gegund om alsnog aan
de verplichtingen te kunnen voldoen.
3. De gebruiker heeft het recht zich bij de uitvoering van bepaalde werkzaamheden door derden te laten bijstaan c.q. door derden te laten uitvoeren.
4. De levering geschiedt op het moment van de feitelijke aanbieding.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, heeft de gebruiker het
recht de overeengekomen verbintenissen in fasen na te komen, waarbij iedere
prestatie afzonderlijk gefactureerd wordt.
6. Indien de wederpartij de zaken niet, niet tijdig of niet op overeengekomen plaats afneemt doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijk medewerking verleend of doordat een ander beletsel van haar zijde
opkomt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker het recht de zaken vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop
de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de wederpartij te vervoeren naar en op te slaan op een door de gebruiker vast te
stellen plaats.
De gebruiker heeft alsdan recht op vergoeding van de door haar geleden
schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste 10% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding
te eisen.
7. Indien de zaken binnen drie maanden na de aanbieding ter levering
niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is de gebruiker
gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt,
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren zaken te
verkopen of terug te nemen.
De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van
de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding
bedraagt ten minste 10% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd
het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
8. het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren zaken komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment waarop de verbintenis op de overeengekomen plaats
wordt nagekomen.
9. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de wederpartij het risico van
verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn
aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten normale werktijden onder toezicht van de wederpartij verblijven.
10. Overschrijding van de bepaalde termijn voor de levering geeft de
wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
11. Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats
te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de gebruiker voor
directe of indirecte gevolgen van de tardieve levering, tenzij schriftelijk overeengekomen.
ART. 6 OPLEVERING

1. De verbintenissen worden als nagekomen beschouwd:
a. als partijen de opdracht naar redelijkheid kunnen hebben beschouwd
als zijnde uitgevoerd.
b. wanneer de gebruiker hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de
wederpartij kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en
deze het werk heeft goedgekeurd.
c. acht dagen nadat de gebruiker schriftelijk aan de wederpartij heeft
medegedeeld dat het werk voltooid is en de wederpartij heeft nagelaten
het werk binnen die termijn op te nemen en eventuele gebreken aan de
gebruiker mede te delen.
d. bij ingebruikneming van het werk door de wederpartij, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat
gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
2. Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen oplevering niet in de weg staan.
3. Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in
de weg staat, is de wederpartij verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de gebruiker, onder opgave van redenen en wel binnen
8 dagen na de schriftelijke mededeling als bedoeld in lid b.
4. Indien enig onderdeel buiten de schuld van de gebruiker niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch
kunnen geschieden. Hiermede zal met de betaling en de garantiebepalingen
echter rekening gehouden kunnen worden.
5. Bij ontdekking van enig gebrek tijdens het werk is de wederpartij
verplicht dit onmiddellijk ter kennis van gebruiker te brengen.
ART. 7 AANSPRAKELIJKHEID IN HET ALGEMEEN

1. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor door de wederpartij geleden directe schade die het gevolg is van een aan de gebruiker
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis is,
ten alle tijden beperkt tot het bedrag van de door de verzekering
gedane uitkering.
2. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade (zoals bedrijfsschade) op enigerlei wijze verband houdende
met dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoer van
de overeenkomst.
3. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade wegens
overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde
omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking,
informatie of materialen van de wederpartij.
4. De gebruiker is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg
is van overmacht.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade
het gevolg is van opzet of grove schuld van de gebruiker of haar leidinggevende ondergeschikten.
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6. De door de gebruiker te vergoeden schade zal gematigd worden indien de
door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang
van de door de wederpartij geleden schade.
7. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade ofanderszins, welke direct of indirect,
samenhangen met het vervoer van chemische stoffen.
8. De wederpartij dient de gebruiker voorafgaand aan het werk te informeren over de in de bewerkte grond aanwezige buizen, kabels en leidingen,
De wederpartij is aansprakelijk voor en vrijwaart de gebruiker tegen alle
schade aan deze zaken door de gebruiker aangebracht, tenzij de wederpartij de gebruiker deugdelijk ter zake heeft geïnformeerd.
ART. 8 OVERMACHT

1. Tijdens de overmacht worden leverings- en andere verplichtingen
van de gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht
nakoming van de verplichtingen door de gebruiker niet mogelijk is
langer duurt dan twaalf weken, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er
in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien de gebruiker bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds gepresteerde c.q.
het presteerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan
verkoper zijn toe te rekenen.
4. Onder oorzaken die de gebruiker niet kunnen worden toegerekend wordt
onder andere begrepen:
a. elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in
de onderneming van de gebruiker of in de onderneming van derden van wie
de gebruiker zaken of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen
sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beinvloeden;
b. brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog
en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer,
molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines
of installaties, onderbrekingen, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen;
c. maatregelen van buitenlandse overheidsorganen, die de uitvoering van
de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het
sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
5. indien één van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet, doet
de gebruiker ten spoedigste, zo mogelijk onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.
ART. 9 BETALING EN WETTELIJKE RENTE

1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen dertig dagen na de
factuurdatum, tenzij directe telefonische overboekingen bij levering is
overeengekomen zonder enig recht op korting of verrekening, ook in
faillissement, ten kantore van de gebruiker of door middel van storting
op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.
2. Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan
wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij
van rechtswege in verzuim. Alsdan is de wederpartij de wettelijke
rente verschuldigd vanaf het einde van de betalingstermijn.
3. Alle kosten, welke voor de gebruiker voorvloeien uit het niet, niet
tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van
de wederpartij.
Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder
geval wanneer de gebruiker zich voor de invordering van de hulp van een
derde heeft verzekerd. Indien de gebruiker het faillisement van
de wederpartij aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.
4. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en
stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de gebruiker van de wederpartij te vorderen heeft onmiddelijk opeisbaar.
5. De gebruiker behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke
vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.
Deze kosten bedragen tenminste 15 % van het factuurtuurbedrag.
6. De wederpartij is gehouden op eerste vordering van de gebruiker zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van de tussen partijen gesloten
overeenkomst of anderszins aan de gebruiker schuldig mocht zijn.
7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening
van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van niet betwiste
facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de wederpartij dat
de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
II. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
ART. 10 WIJZIGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST EN OPSCHORTING VAN DE

volge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten
invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te
komen.
3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en
buiten de invloedssfeer van de gebruiker liggen, wordt mede verstaan
het niet voldoen door leveranciers van de gebruiker aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan
van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.
4. Als de nakoming tijdelijk onmogelijk is en de tijdelijke
onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt wordt de overeenkomst
tussen partijen zonder opzegging ontbonden zonder dat één der
partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden
of te lijden schade.
5. Als de gebruiker zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen is hij
gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
ART. 11 MEER- EN MINDERWERK

1. Alle wijzingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de wederpartij, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen
met de werkelijke uitvoering van de bouw, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten kunnen
ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit mindere
kosten ontstaan als minderwerk kan aantonen.
2. meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende faktoren
die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk
zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende faktoren.
IV. MILIEUBEPALINGEN
ART. 12 EXTRA-KOSTEN BIJ VERONTREINIGING

1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor
de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
2. In geval van een dergelijke verontreiniging dient de wederpartij
de gebruiker onverwijld ter zake volledig te informeren.
3. In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet begrepen
(tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd);
a. de meerdere hulp voor het versjouwen van die delen welke niet door
de gebruiker zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe benodigde
hijs- of hefwerktuigen en takels;
b. het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan op het
werk aanwezige zaken;
c. de extra kosten van afvoer samenhangend met de aard van het af te
voeren materiaal zoals in geval van gevaarlijke bouwstoffen en/of
chemisch afval.
4. De wederpartij is aansprakelijk c.q. vrijwaart gebruiker tegen alle
aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins welke
direct middelijk of onmiddelijk samenhangen met de verwijdering uit het
werk komende bouwstoffen, welke later verontreinigd blijken te zijn.
ART. 13 AFVALSTOFFEN

De wederpartij is verplicht:
1. Over de wijze van aanbieding van afvalstoffen overleg te plegen met
gebruiker.
2. het afval op een zodanige wijze te verpakken en te etiketteren als
wettelijk is voorgeschreven, eventueel aangevuld met hetgeen tussen
wederpartij en gebruiker daaromtrent nader is overeengekomen.
3. Tijdig alle vereiste instrukties met betrekking tot het vervoer
van afvalstoffen aan de gebruiker te doen toekomen.
4. Tenminste de aard en samenstelling van het afval aan te geven door
middel van een afzonderlijk schriftelijke verklaring.
5. Tijdig zorg te dragen voor het naar waarheid en zonder fouten opmaken en verstrekken aan de gebruiker van de onder lid 4 van dit
artikel genoemde verklaring.
6. Op grond van een provinciale of gemeentelijke verordening in het
bezit te zijn van de vereiste vergunning/ontheffing voor de afvoer
van afvalstoffen van het afhaaladres naar de bestemming.
7. Er voor zorg te dragen dat de afvalstoffen, op de door de wederpartij aangegeven bestemming, door de geadresseerde van de gebruiker
in ontvangst worden genomen.
8. De op grond van de wet of verordening verplichte meldingen of registraties te verrichten.
9. De overeengekomen gemaakte kosten aan de gebruiker te vergoeden
en de afvalstoffen onverwijld terug te nemen, indien de ten
vervoer aangeboden afvalstoffen niet overeenkomen met de door de
wederpartij opgegeven aard en samenstelling van die afvalstoffen.
10. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de gebruiker geleden
schade en de gemaakte kosten in verband met het niet nakomen van zijn
verplichtingen zoals genoemd in dit artikel.

UITVOERING WEGENS WIJZIGING VAN DE OMSTANDIGHEDEN
ART. 14 VOORKOMING VAN SCHADE AAN HET MILIEU

1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de hieruit voor de gebruiker voortvloeiende verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten
gevolge van omstandigheden die de gebruiker bij het totstandkomen van de
overeenkomst niet bekend waren en/of redelijkerwijze niet bekend hadden
kunnen zijn, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de inhoud
van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk
blijft.
2. Daarnaast heeft de gebruiker het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten ge-

1. De in verband met de nakoming van de verbintenissen door de gebruiker
te treffen maatregelen ter voorkoming van schade aan het milieu, komen
voor rekening van de wederpartij.
2. De gebruiker heeft het recht deze maatregelen zonder overleg vooraf
met de wederpartij te treffen, indien onverwijld handelen noodzakelijk is
ter voorkoming van (verdere) schade.
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V. CONTAINER
ART. 15 CONTAINER

1. De gebruiker verplicht zich om bij aanvang van de nakoming van de
verbintenissen een in goede staat verkerende container ter beschikking te
stellen van de wederpartij, indien dit tussen partijen is overeengekomen.
2. de wederpartij is verplicht bij de ontvangstname van de container deze
te onderzoeken op mankementen en gebreken. indien de wederpartij geen
schriftelijke bemerkingen maakt bij in ontvangstname met betrekking tot
de staat van de container, wordt hij geacht deze container in goede
staat te hebben ontvangen.
3. de wederpartij dient de container als een goed huisvader te beheren
en terug te leveren aan de gebruiker in dezelfde staat als waarin het aan
de wederpartij ter beschikking is gesteld. Het is de wederpartij verboden
de container aan derden ter beschikking te stellen.
4. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan de container ontstaan
tussen het tijdstip waarop de container aan de wederpartij ter beschikking werd gesteld en het tijdstip waarop door de wederpartij aan de gebruiker wordt opgeleverd, tenzij de wederpartij bewijst dat de schade is
ontstaan, door schuld van de gebruiker en/of door normale slijtage.
5. In geval van schade , als bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden,
is de wederpartij verplicht de gebruiker daarvan onmiddelijk in kennis
te stellen.
De wederpartij is in deze gevallen verplicht de door de gebruiker gegeven
instructies op te volgen.
6. Eventueel noodzakelijke vergunningen voor het gebruik en plaatsing
van de container zullen door de wederpartij worden verzorgd. Bij het ontbreken van (een) noodzakelijke vergunning(en) vrijwaart de wederpartij
de gebruiker terzake van vorderingen en/of (schade-)claims voortvloeiend
uit het ontbreken van deze vergunningen.
7. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder ook
worden begrepen van overheidswege opgelegde boetes en (politie)transacties, voortvloeiend uit het gebruik van de container, hoe ook ontstaan.
Wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen aanspraken van derden terzake
gedaan.
8. De door gebruiker ter beschikking gestelde container wordt door de
wederpartij in eigen beheer en voor eigen risico geladen.
9. De wederpartij zorgt ervoor dat gedurende de tijd dat de container
hem ter beschikking staat, alleen die stoffen in de container aanwezig
zijn, die krachtens de overeenkomst door de gebruiker zullen worden afgevoerd.
10. De wederpartij is verplicht alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden om te voorkomen dat door derden, al dan niet regelmatig, stoffen in de container worden gedeponeerd,
die krachtens het bepaalde in lid 9 daarin niet aanwezig mogen zijn.
11. Tenzij anders is overeengekomen mag de gebruiker ervan uitgaan dat
de overeengekomen afvalstoffen namens of door de wederpartij in de
container zijn gebracht en door deze zijn gecontroleerd.
12. De wederpartij is verplicht om de container zodanig te beladen, dat
de gebruiker in staat is het vervoer op de overeengekomen plaats, tijd
en wijze aan te vangen en vervolgens te vervoeren overeenkomstig de wettelijke vereisten.
13. De wederpartij zal aan de gebruiker tijdig mededeling doen van tijdstippen waarop het vervoer, het verplaatsenen/of ledigen van de container
door hem wordt gewenst.
14. De wederpartij treft de vereiste maatregelen in het kader van de
verkeersveiligheid. daaronder begrepen eventueel noodzakelijk bebakening
en/of verlichting van de container.

dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de
hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij de gebruiker
niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
ART. 18 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

1. Het Nederlands recht is op der partijen overeenkomsten en hun verbintenissen van toepassing.
2. De gebruiker heeft het recht om eventuele geschillen tussen partijen
naar zijn keuze ter beslechting aanhangig te maken hetzij bij de
bevoegde rechter, hetzij bij een of meer arbiters in Nederland gevestigd.

ART. 16 AANSPRAKELIJKHEID BIJ SCHADE MET DE CONTAINER

1. Indien de wederpartij container(s) met inhoud ten vervoer aanbiedt
en deze container(s) niet door de gebruiker is beladen, is de gebruiker
niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de wijze van
belading.
2. Indien de wederpartij niet aan zijn verplichtingen genoemd in lid 1
van dit artikel heeft voldaan is de gebruiker na mondelinge of schriftelijke kennisgeving daarvan aan de wederpartij, gerechtigd het vervoer
te weigeren en/of het geladen materiaal vervoerklaar te maken.
3. De kosten die voor de gebruiker redelijkerwijs voortvloeien uit lid 2
van dit artikel, komen voor rekening van de wederpartij.
4. indien de plaatsing, verplaatsing of verwijdering van het materiaal
door de ons op of via een trottoir, oprit en/of particulier terrein,
daaronder begrepen terreinen, toebehorend aan overheids- of semi- overheidsinstellingen, dient te geschieden, is de wederpartij aansprakelijk
voor de schade die door deze plaatsing, verplaatsing of verwijdering
aan het trottoir, de oprit en/of oppervlakte bevindende goederen wordt
toegebracht. Wederpartij zal de gebruiker vrijwaren tegen aanspraken van
derden in dit verband, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van de gebruiker.
VI. KLACHTEN EN GESCHILLEN
ART. 17 KLACHTEN

1. De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer
doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft
ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij de gebruiker terzake schriftelijk heeft geprotesteerd.
2. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen veertien dagen na oplevering
van een werk of na aflevering van een zaak , of voor geval nog niet
op- of afgeleverd is, veertien dagen nadat de wederpartij een gebrek heeft
ontdekt waarbij hij aan de gebruiker schriftelijk dient aan te geven wat
het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
3. klachten over fakturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de
factuur schriftelijk te zijn ingediend.
4. De wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten
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