Algemene voorwaarden Van Scherpenzeel BV
1.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer
Van Scherpenzeel bv incl. al haar locaties.
1.2 Opdrachtgever
Rechtspersoon of Natuurlijk persoon die met
opdrachtnemer de overeenkomst aangaat zoals in deze
Algemene Voorwaarden is omschreven.
1.3 Overeenkomst
De overeenkomst waarbij opdrachtnemer één of
meerdere rolcontainers, afzetcontainers, perscontainers
en/of overige emballage verhuurt aan opdrachtgever en
het transport verzorgt van de gehuurde containers naar
een
eigen
verwerkingslocatie
of
een
afvalverwerkinginrichting van derden.
1.4 Papier
Papier (vertrouwelijk) en karton, niet verontreinigd
en/of verontreinigd met andere stoffen.
1.5 Digitale informatiedragers
Digitale informatiedragers bestaan uit cd’s, dvd’s,
diskettes, tapes,
etc. Hieronder vallen geen
hardeschijven
1.6 ICT materialen
ICT materialen bestaat uit computer en randapparatuur,
hardeschijven en alle ICT gerelateerde producten.
1.7 Bedrijfsafval
Uitgesloten zijn stoffen die vallen onder:
• giftig zijn;
• in combinatie met overig afval giftige stoffen
opleveren;
• schade kan opleveren aan mens, dier en gewas;
• zelfontbrandbare stoffen;
• explosieve stoffen;
• moeilijk te verwerken zijn;
• kadavers en slachtafval;
• specifiek ziekenhuisafval;
• radioactieve stoffen;
• gesloten vaten of andere verpakkingsmateriaal;
• autobanden;
• bitumineuze afvalstoffen;
• aardolieproducten of afvalstoffen daarvan;
• bestrijdingsmiddelen.
1.8 Bouw- en sloopafval
Afvalstoffen, die vrijkomen bij bouw, renovatie en
sloop van woningen en bouwwerken (ook kunstwerken
en wegen), bestaande uit: puin, zand (maximum 10%
van het totale gewicht per container), steen, cement,
beton, metalen, hout, ferro en non-ferro, vlakglas, gips,
isolatiemateriaal,
leeg
emballagemateriaal
en
kunststoffen voor zover niet verontreinigt of vermengd
met gevaarlijk of organisch afval.
1.9 Gevaarlijk afval
Afvalstoffen die in de Wet Milieubeheer en de daarin
verwezen regelingen, verdragen en besluiten als
gevaarlijk afvalstoffen worden aangewezen.
1.10 Hout
Hout is te onderscheiden in de volgende kwaliteiten:
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A-kwaliteit; diverse blanke houtsoorten, plafond- en
vloerdelen; deuren (niet gemaakt van plaatmateriaal);
dakspanten, pallets en stuwhout.
B-kwaliteit; spaanplaat, multiplex, triplex, hardboard,
zachtboard en vezelplaat.
C-kwaliteit; geïmpregneerd hout, gewolmaniseerd hout,
gecreosoteerd hout, bielzen, getrokken palen en
beschoeiinghout.
GFT
Afvalstoffen die uitsluitend bestaan niet goedcomposteerrbare bestanddelen als groente-, fruit- en
tuinafval als bladresten, gras, takken en grof hout, mits
verhakkeld aangevoerd e.d.; afval uit de keuken als niet
gekookte etensresten e.d.
Swill
Uit professionele keuken van bijvoorbeeld restaurants
en kantines aangeleverde gekookte etensresten, nietzijnde droog groente- en tuinafval.
Kunststoffen
Kunststoffen dienen – tenzij vooraf een andere
samenstelling is besproken - homogeen te worden
aangeleverd, soort bij soort en zonder restproduct.
Bijvoorbeeld kunststof schroten, schone krimpfolie,
kunststof productie restafvalstoffen, pijp, buis of EPS
zonder aarde of zand, kunststof jerrycans zonder
restproduct, doppen of etiketten. Kunststof emmers met
minder dan 5% gewichtsvulling, alles vrij van metalen.
Ferro- en non-ferro
IJzer en niet-ijzerhoudende materialen.
Grof bedrijfsafval
Bedrijfsafval dat qua volume te groot is om in
gebruikelijke inzamelmiddelen te worden aangeboden
als bedrijfsafval en/of waarvoor een bijzonder
inzamelmiddel als bijv. een kraan moet worden ingezet.
Containers
Container(s) is een verzamelnaam voor alle vormen van
inzamelmiddelen zoals rolcontainers, afzetcontainer
en/of perscontainer.
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten
voor het brengen, halen en ledigen van containers en/of
materialen, behoudens indien er voor zover hiervan bij
schriftelijk
overeenkomst
uitdrukkelijk
wordt
afgeweken.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de
Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige
voorwaarden werd gecontracteerd stemt in met de
toepasselijkheid van de voorwaarden op latere
overeenkomsten met Opdrachtnemer, tenzij anders
overeengekomen.
Tevens zijn van toepassing de Acceptatievoorwaarden
van de verwerker die gelden op het moment van
aanlevering van de afvalstoffen ter verwerking. Op
schriftelijk/mail verzoek van opdrachtgever zal
opdrachtnemer zorg dragen voor het verstrekken van de
Acceptatievoorwaarden
van
de
betreffende
verwerker/inrichting.
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Bij eventuele strijdigheid tussen de Algemene
Voorwaarden en de Acceptatievoorwaarden van de
verwerker gelden de meest beperkende voorwaarden
Afspraken, hetzij overeengekomen met derden, hetzij
overeengekomen met personeel van Opdrachtnemer (al
dan niet in loondienst) binden Opdrachtnemer niet,
tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk door de directie
van Opdrachtnemer zijn bevestigd. Als leden van het
personeel zijn in dit verband te beschouwen alle
medewerkers en werknemers die geen deel uitmaken
van de directie van Opdrachtnemer.
De Overeenkomst
Een overeenkomst als bedoeld in 1.3 komt tussen
partijen tot stand wanneer:
• Aanvaarding door Opdrachtgever overeenstemt met
het aanbod van Opdrachtnemer en dit schriftelijk
tussen partijen is vastgelegd.
• Opdrachtnemer schriftelijk of door met de uitvoering
te beginnen kenbaar maakt een opdracht te
aanvaarden.
Indien Opdrachtnemer binnen 5 dagen na de
aanvaarding door de Opdrachtgever haar aanbod heeft
herroepen, (onder opgave van redenen), komt er geen
overeenkomst tot stand.
Alle aanbiedingen door of vanwege Opdrachtnemer,
daaronder begrepen gegevens in eventuele toegevoegde
bijlagen, prijzen en ander voorwaarden, zijn
vrijblijvend en gebaseerd op door de opdrachtgever
verstrekte gegevens.
Een door Opdrachtnemer gedane aanbieding (ook een
aanbieding m.b.t. een wijziging van een reeds verleende
opdracht), vervalt na een periode van twee weken,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, indien de
aanbieding alsdan nog niet door de opdrachtgever is
geaccepteerd. Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid
voor afloop van de overeengekomen termijn schriftelijk
de termijn, waarbinnen de aanbieding geaccepteerd
dient te worden, te verlengen met een door haar te
bepalen periode.
Meerwerk
Van meerwerk is sprake indien:
• De Opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen
van de overeengekomen werkzaamheden wenst en
de Opdrachtnemer van oordeel is dat die
werkzaamheden daardoor verzwaard of uitgebreid
worden.
• De Opdrachtnemer aanvullingen en/of wijzigingen
van de overeengekomen werkzaamheden wenst
omdat zulks naar redelijk oordeel van de
Opdrachtnemer noodzakelijk is voor een goede en
vakkundige uitvoering van de overeenkomst, of op
grond
van
nieuwe
of
gewijzigde
overheidsvoorschriften.
• De Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend
uit de overeenkomst niet nakomt op grond waarvan
de Opdrachtnemer van oordeel is dat de
werkzaamheden daardoor worden verzwaard of
uitgebreid.

4.2

Meerwerk zal afzonderlijk aan de Opdrachtgever in
rekening worden gebracht

5.
5.1

Wet en regelgeving
Partijen dienen zich met betrekking tot de
overeengekomen opdrachten te houden aan alle van
toepassingen zijnde, geldende Nationale, Europese en
Internationale wetgeving.

6.
6.1

Risico overdracht
De overdracht van de verantwoordelijkheid van archief
en/of datadragers vindt plaats op het moment dat de
(afgesloten) inzamelmiddelen bij de klant worden
opgehaald dan wel wordt geleegd. Bij zogenaamde
“eenmalige opruimingen” waarbij het archief en/of
datadragers in grote hoeveelheden worden aangeboden
(dozen, pallets etc) vindt de overdracht plaats op het
moment van lossen in de archiefvernietigingsruimte
en/of dat duidelijk is overeengekomen dat archief en
datadragers franco wordt aangeleverd op de
vernietigingslocatie.
De afvalstoffen worden geaccepteerd of geweigerd op
basis
van
de
acceptatievoorwaarden
van
Opdrachtnemer of de acceptatievoorwaarden van
derden door Opdrachtnemer ingeschakeld. Deze
voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
Vanaf het moment van acceptatie op basis van
voorwaarden en op locatie van eindverwerker zijn de
afvalstoffen eigendom van Opdrachtnemer en komen
zij voor zijn risico, tenzij na acceptatie blijkt dat is
afgeweken van de voorwaarden waaronder aanlevering
dient plaats te vinden. Indien de afvalstoffen geweigerd
worden op basis van niet strikte naleving van
Acceptatievoorwaarden
dan
wel
Algemene
Voorwaarden is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle
hieruit voortvloeiende schade.

6.2
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Duur en einde van de overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode
van 60 maanden, tenzij anders contractueel is
overeengekomen. De Overeenkomst wordt stilzwijgend
verlengd met eenzelfde periode als initieel contractueel
is overeengekomen.
De Opdrachtgever kan de Overeenkomst beëindigen
met inachtneming van een opzegtermijn van 6 (zes)
maanden, deze termijn vangt aan op de dag dat Van
Scherpenzeel de opzegging ontvangt. Beëindiging
van de Overeenkomst dient te geschieden tegen het
einde van de overeengekomen periode. Tussentijdse
beëindiging is niet mogelijk, behoudens na schriftelijke
instemming van Van Scherpenzeel. Dit geldt ook in het
geval dat Opdrachtgever verhuist, de aard van haar
bedrijfsactiviteit wijzigt of (gedeeltelijk) haar
bedrijfsactiviteit beëindigt of door omstandigheden aan
de zijde van Opdrachtgever waardoor Van
Scherpenzeel niet meer in staat is de Overeenkomst uit
te voeren. In het geval van tussentijdse beëindiging
blijft de Opdrachtgever betaling verschuldigd over de
lopende contractperiode.
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Opzegging van de Overeenkomst door de
Opdrachtgever is enkel mogelijk bij aangetekend
schrijven.
Van Scherpenzeel kan de Overeenkomst op elk gewenst
moment beëindigen.
Indien partijen de Overeenkomst tussentijds
beëindigen, heeft Van Scherpenzeel het recht de
resterende termijnen tot aan het einde van de
contractperiode, op basis van het gebruikelijke tarief,
ineens te factureren. Deze factuur en alle andere
facturen zijn op het moment van de beëindiging direct
opeisbaar
Opdrachtgever is gehouden om gedurende de duur van
de overeenkomst alle bij hem vrijkomende
afvalstoffen/grondstoffen die omschreven zijn in de
Overeenkomst aan Opdrachtnemer aan te bieden.
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Wijzigingen
Opdrachtnemer heeft het recht om tijdens de looptijd
van de overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de
Overeenkomst vanwege bijvoorbeeld aard en
samenstelling van de afvalstoffen, wijzigingen van
inzamel- of verwerkingsmethodiek of indien wet en/of
regelgeving dit vereisen. Opdrachtnemer zal de
Opdrachtgever schriftelijk van eventuele wijzigingen in
kennis stellen, welk geschrift in de plaats treedt van het
daar omtrent bepaalde in de Overeenkomst, onder
vermelding van de eventueel gewijzigde prijs die
genoemd is in de overeenkomst.
Prijzen
Alle geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn
exclusief enige heffing of belasting van overheidswege
en zodoende ook exclusief BTW, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
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, onevenredige
investeringen moet plegen teneinde te voldoen aan de
toekomstige strengere milieueisen voortvloeiend uit de
op de overeenkomst geldende regelgeving kunnen door
Opdrachtnemer na bekendmaking onmiddellijk aan
Opdrachtgever doorberekend worden, naar rato van het
aandeel van de levering van afval door Opdrachtgever
in de totale nominale capaciteit van de
afvalverwerkinginrichting waarin het afval van
Opdrachtgever verwerkt wordt, alsmede verhoging van
de eindverwerkingstarieven kunnen volledig en
onmiddellijk tussentijds worden doorberekend aan de
Opdrachtgever (indien van toepassing inclusief BTW).
Indien er sprake is van een positieve opbrengst voor de
afvalstoffen papier, kunststof of metalen zal hierover
geen BTW worden berekend.
Indien Opdrachtnemer op verzoek van de
Opdrachtgever of daartoe anderszins te goeder trouw
genoodzaakt de normale werktijden heeft overschreden,
is Opdrachtnemer gerechtigd daarvoor opslag te
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berekenen en afzonderlijk bij Opdrachtgever in
rekening te brengen. Hiertoe worden ook begrepen
eventuele vergoedingen voor wachttijden die
Opdrachtnemer buiten zijn schuld heeft moeten
aangaan.
Bij overeenkomsten met een duur van langer dan een
jaar zal de geldende prijs voor de activiteiten worden
aangepast op basis van (verhogende) ontwikkelingen
volgens NEA index van NIWO (stichting Nationale en
Internationale wegvervoerorganisatie) of volgens de
CBS index indien van toepassing.
Per factuur wordt een bedrag aan milieutoeslag in
rekening gebracht.
Indien er sprake is van een “Afroep/tijdelijk” contract
wordt de huur per container in rekening gebracht. De
hoogte van het huurbedrag is afhankelijk van de type en
aantal containers.
Indien er sprake is van positieve of negatieve opbrengst
dan wordt de hoogte ervan bepaald aan de hand van de
marktprijzen.
Opdrachtnemer
volgt
de
marktontwikkelingen en zal de prijs, als daar aanleiding
toe is, aanpassen.
Voor het gebruik van een slot en een bijpassende
sleutel wordt éénmalig borg in rekening gebracht en zal
opdrachtgever het formulier “sleutelprocedure” dienen
te ondertekenen. Bij diefstal, verlies, molest of defect
van het slot door toedoen van de gebruiker dient de
contractant een nieuw slot en evt. sleutel aan te
schaffen met opnieuw een betaling van de dan geldende
borg. Indien er een defect is om andere redenen zal Van
Scherpenzeel B.V. een nieuw slot en evt. sleutel
verstrekken. Een extra of vervangende sleutel bedraagt
€ 10,00 per stuk.
Afleverkosten zijn van toepassing bij het brengen van
containers/inzamelmiddelen.
Ledigingskosten per container is een samengesteld
artikel waarin de kosten voor het transport en de
lediging van de containers zijn vastgelegd in de prijs
per lediging.
Transportkosten zijn van toepassing indien er sprake is
van
brengen,
halen
en/of
wisselen
van
containers/inzamelmiddelen.
Laad- en handelingkosten worden in rekening gebracht
als er sprake is van ophalen, direct vullen of als onze
medewerker(s) meer dan 5 minuten nodig hebben voor
het ledigen van de containers, de afvoer van het papier
en/of het uit en inladen van de container(s).
De
verwerkings-/vernietigingskosten
voor
alle
genoemde informatiedragers etc. kunnen, indien dit
wordt veroorzaakt door wetgeving, tussendoor
wijzigen. Indien er sprake is van een tussentijdse
wijziging wordt u hierover geïnformeerd.

10. Betaling
10.1 Van Scherpenzeel factureert per afgesproken periode.
Op de factuur worden de kosten en de mogelijke
opbrengsten van de grondstoffen met elkaar verrekend.
10.1 Betalingen dienen te geschieden binnen vijftien dagen
na factuurdatum. Bezwaren tegen facturen dienen
binnen veertien dagen na factuurdatum aan
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Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar gemaakt te worden
tenzij Opdrachtgever aan kan tonen niet in staat te zijn
geweest de factuur binnen deze termijn te kunnen
hebben gecontroleerd. De aldus ingediende bezwaren
schorsen de betalingsverplichting niet. Bij gebleken
juistheid van de bezwaren zal de Opdrachtnemer
overgaan tot verrekening. Indien Opdrachtgever niet
binnen de periode van veertien dagen na factuurdatum
bezwaar heeft aangetekend wordt geacht dat de factuur
is goedgekeurd.
Opdrachtnemer heeft het recht gehele of gedeeltelijke
vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of
anderszins zekerheidsstelling te verlangen.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om eventuele
openstaande facturen op enigerlei wijze te verrekenen
of op te schorten.
Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn
verplichtingen jegens de 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.
Indien Opdrachtgever een door hem verschuldigd
bedrag niet tijdig voldoet is hij zonder ingebrekestelling
in verzuim. Zodra Opdrachtgever met enige betaling in
verzuim is zijn bovendien alle overige vorderingen van
Opdrachtnemer op Opdrachtgever opeisbaar en treedt
ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim
zonder ingebrekestelling in. Met ingang van de dag
waarop Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan
Opdrachtnemer de wettelijke rente verschuldigd per
maand of gedeelte van een maand waarover het
verzuim voortduurt, onverminderd enige overige aan
Opdrachtnemer toekomende rechten op vergoeding van
met het verzuim samenhangende schade.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten waaronder
incassokosten
begrepen
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 tenminste 15% van het te
vorderen bedrag te bedragen, met een minimum van
EUR 500. Indien de werkelijke kosten hoger liggen,
zijn de werkelijke kosten verschuldigd. De enkele
inschakeling van een derde door Opdrachtnemer doet
de verschuldigdheid ontstaan.
Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van
betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen
van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds
ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde
rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen
die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de
opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op
een latere factuur.

11
Arbeidskosten
11.1 Arbeidskosten worden onder de noemer “Laad en
handelingskosten” per minuut in rekening gebracht als
er sprake is van direct vullen van container(s) of als
onze medewerker(s) meer dan 5 minuten nodig hebben
voor de afvoer van afvalstoffen en/of het laden en
lossen van containers

12
Inzamelmiddelen
12.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat
Inzamelmiddelen op de overeengekomen dag gereed
staan op de innameplaats.
12.2 De Opdrachtgever dient het te ledigen of te vervoeren
inzamelmiddel – indien van toepassing met gesloten
deksel – op de dag waarop ze worden leeggemaakt
en/of opgehaald, gereed te zetten op de innameplaats.
De innameplaats bevindt zich aan de openbare weg, of
op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat
met de openbare weg, dan wel op een in overleg
vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is
voor personeel en materieel van Van Scherpenzeel. De
Opdrachtgever zorgt zo nodig voor voldoende
verlichting en/of bebakening van de te ledigen en/of te
vervoeren inzamelmiddelen en/of afvalstoffen en treft
de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen.
Opdrachtnemer kan in alle gevallen plaatsing aan de
openbare weg verlangen.
12.3 Opdrachtgever is verplicht de te ledigen / op te halen
containers gereed te zetten op de onder 12.2 beschreven
innameplaats. Indien hiervan geen sprake is heeft
Opdrachtnemer het recht op de extra noodzakelijk tijd
onder de noemer van “Laad en handelingskosten” in
rekening te brengen bij Opdrachtgever. Hiervan kan
afgeweken mits Opdrachtnemer en Opdrachtgever dit
schriftelijk hebben vastgelegd.
12.4 Alle door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde
containers worden geacht zich op het moment dat zij in
de macht komen van de Opdrachtgever in goede staat te
bevinden,
behoudens
tegenbewijs
door
de
Opdrachtgever. Eventuele gebreken hieromtrent moeten
uiterlijk binnen 24 uur na plaatsing van de container
door de Opdrachtgever aan de Opdrachtgever
schriftelijk worden gemeld.
12.5 De containers blijven, in geval van huur of bruikleen,
eigendom van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever
dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor
behoorlijke bewaring van de container(s) De
Opdrachtgever is voorts gehouden om de container(s)
op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te
gebruiken, te behandelen en te beladen. Opdrachtgever
zal zorg dragen voor voldoende verzekering van de
container(s).
12.6 Schade veroorzaakt door de container(s) aan of bij de
Opdrachtgever, medewerkers van de 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 te dien zake.
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12.7 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 ter 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.
12.8 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een door
haar aan de Opdrachtgever ter beschikkinggestelde
container te repareren of te vervangen door een andere
gelijkwaardige container. Opdrachtgever is niet
gerechtigd tot niet-betaling van huur of tot het
verkrijgen van een vergoeding wegens ongemak,
tijdsverlet, vervanging of anderszins.
12.9 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en
boetes welke voortkomen uit de plaatsing van
containers in overeenstemming met zijn aanwijzingen.
Hij zal Opdrachtnemer, haar werknemers en de door
haar ter uitvoering van activiteiten ingeschakelde
derden vrijwaren voor alle aanspraken in dit verband.
12.10 Opdrachtgever zal als een goed huisvader zorg dragen
voor de aan hem verhuurde containers.
12.11 De Opdrachtgever mag de containers niet verhuren dan
wel op een andere wijze aan derden ter beschikking
stellen.
12.12 De Opdrachtgever dient de containers onmiddellijk na
beëindiging van de overeenkomst door welke oorzaak
ook, leeg, schoon en in goede staat, voor eigen
rekening, aan Opdrachtnemer aan te bieden.
Opdrachtnemer is in geval van beëindiging van de
Overeenkomst, door welke oorzaak ook gerechtigd haar
containers zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke
tussenkomst tot zich te nemen en daartoe de locatie te
betreden waar deze zich bevinden. Alle hieraan
verbonden kosten zijn voor rekening van de
Opdrachtgever. Bij het einde van de Overeenkomst
brengt Van Scherpenzeel per Inzamelmiddel de kosten
voor de terugname van dat specifieke Inzamelmiddel in
rekening.
12.13 In geval een container verkeerd is beladen of is
overbeladen, een 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.
De
Opdrachtgever
zal
Opdrachtnemer haar werknemers en door haar ter
uitvoering van activiteiten ingeschakelde derden
vrijwaren voor enige aanspraken in dit verband.
12.14 Schoonhouden cilinderruimte
Indien Opdrachtgever een perscontainer in gebruik
heeft is Opdrachtgever verplicht de cilinderruimte
wekelijks te controleren en schoon te houden.
Hydraulische cilinders en hydraulische slangen
bevinden zich in de cilinderruimte. Opgehoopt vuil in
de cilinderruimte kan de cilinders en slangen ernstig

beschadigen. De cilinderruimte is de ruimte achter het
inspectieluik en te bereiken via het inspectieluik.
Schade ten gevolgen van verzuim onderhoud zijn voor
rekening van Opdrachtgever.
13. Afvalstoffen
13.1 De 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.
13.2 Indien de Opdrachtgever de in artikel 13.1 omschreven
verplichting niet of volledig nakomt is Opdrachtnemer
gerechtigd om uit een of meerdere van onderstaande
opties te kiezen:
• een hogere prijs in rekening te brengen, bestaande
uit het gangbare tarief van Opdrachtnemer voor de
in afwijking van de Overeenkomst aangetroffen
afvalstoffen, verhoogt met 50%.
• lediging of wisseling van de container(s) te
weigeren totdat van de Overeenkomst afwijkende
afvalstoffen door of namens de Opdrachtgever
voor diens rekening en risico uit de container(s)
zijn verwijderd.
• de container(s) voor rekening van de
Opdrachtgever te doen ledigen of wisselen door
derden die over de daartoe benodigde
vergunningen beschikken. De kosten komen voor
rekening van de Opdrachtgever.
13.3 De (pers)containers dienen dusdanig door de
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.
13.4 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 de
Opdrachtgever. Aan het uitvoeren of nalaten van een
monstername, keuring of analyse maar ook niet aan de
uitkomst kan de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer
geen rechten ontlenen.
13.5 Het gemiddelde gewicht van het in de container
aanwezige restafval dient niet meer te bedragen dan 0,1
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 prijs.
13.6 Indien het maximum toegestane aan te leveren gewicht
van het inzamelmiddel wordt overschreden, behoudt
Opdrachtnemer zich het recht voor bij een herhaalde
overschrijding de overeenkomst per onmiddellijk te
ontbinden met het opleggen van een boete voor het
teveel aangeleverde gewicht.
13.7 De verwerkings-/vernietigingskosten voor papier zijn
gebaseerd op schoon papier, zonder ordners en plastic
mappen. Indien een grote hoeveelheid archief/papier in
ordners aangetroffen wordt is er meer verwerkingstijd
nodig en zal het genoemde tarief verdubbeld worden.
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13.8 Indien het aangeboden afval/materiaal afwijkt van
datgene schriftelijk is overeengekomen zal Van
Scherpenzeel de opdrachtgever hierover informeren en
de daaruit voortvloeiende meerkosten gespecificeerd in
rekening brengen.
13.9 De afvalstromen dienen gescheiden te worden
aangeboden. Indien de afvalstromen gemengd worden
aangeboden zal Van Scherpenzeel de kosten voor het
sorteren, onder de noemer van “Sorteerkosten” in
rekening brengen, tenzij vooraf anders schriftelijk is
overeengekomen.
13.10 De afvalstromen die ter vernietiging worden
aangeboden dienen, tenzij vooraf anders schriftelijk is
overeengekomen, gescheiden te worden aangeboden.
Indien de afvalstromen gemengd worden aangeboden
zal Van Scherpenzeel de gemengde afvalstromen
volledig vernietigen. De daaruit voortvloeiende kosten
zijn volledig voor rekening van opdrachtgever en
worden onder de noemer “Vernietigingskosten
gemengd afval” in rekening gebracht. Van
Scherpenzeel is gerechtigd om dit zonder vooraf
schriftelijk kenbaar te maken in rekening te brengen.
14. Aansprakelijkheid
14.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de
Opdrachtnemer, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk
voor de door Opdrachtgever geleden schade die het
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van haar verbintenis of onrechtmatige daad
van haar zelf of haar medewerkers of door haar
ingeschakelde derden. Indien en voor zover deze
aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt
is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de
door de verzekering gedane uitkering. Indien de
verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat
dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is
de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de
jaarfactuur tot een maximum van EUR 12.500.
14.2 Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte
schade, door Opdrachtnemer of haar medewerkers of
door haar ingeschakelde derden toegebracht, is steeds
uitgesloten.
14.3 Iedere vordering tegen Opdrachtnemer; behalve die
welke door Opdrachtnemer schriftelijk is erkend,
vervalt door het enkel verloop van zes maanden na het
intreden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
14.4 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
afvalstoffen afkomstig van Opdrachtgever en
activiteiten uitgevoerd door of namens Opdrachtnemer,
tenzij de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid
van de Opdrachtnemer of haar werknemers is te wijten.
14.5 Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door derden aan
Opdrachtnemer kunnen worden tegengeworpen, kunnen

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

door Opdrachtnemer ook aan Opdrachtgever worden
tegengeworpen.
Alle verweermiddelen die Opdrachtnemer aan de met
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst ter afwering van
haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar
werknemers en andere bij de uitvoering van de
overeenkomst door Opdrachtnemer ingeschakelde
(rechts-) personen ook jegens Opdrachtgever worden
ingeroepen, als ware haar werknemers en deze
personen zelf partij bij de Overeenkomst.
Indien Opdrachtgever de aan te bieden stoffen niet
aanbiedt overeenkomstig de voorschriften uit geldende
wet- en regelgeving en/of deze Algemene Voorwaarden
en
de
geldende
Acceptatievoorwaarden,
is
Opdrachtgever voor de uit dien hoofde ontstane schade
aansprakelijk. Voorts zullen eventuele meerkosten aan
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Zowel voor, tijdens, als na de uitvoering van de
werkzaamheden
door
Opdrachtnemer
conform
Overeenkomst (en Algemene Voorwaarden), is
Opdrachtgever verantwoordelijk voor de gevaarlijk
en/of potentieel schade toebrengende eigenschappen
van de afvalstoffen en komt, behoudens opzet of grove
schuld van Opdrachtnemer, het risico van
verwezenlijking van enige schade door die
eigenschappen voor rekening van Opdrachtgever.
Opdrachtgever is verplicht tot vergoeding van schade
zoals hiervoor bedoeld aan Opdrachtnemer, haar
werknemers en door Opdrachtnemer ingeschakelde
derden en tot vrijwaring van Opdrachtnemer voor
eventuele aanspraken van derden.
Niet nakoming van enige verplichting voortkomend uit
de Overeenkomst (en Algemene Voorwaarden)
verplicht Opdrachtgever tot vergoeding van alle hieruit
voortvloeiende schade aan Opdrachtnemer, haar
werknemers en de door Opdrachtnemer ingeschakelde
derden.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten/boetes
die voortkomen uit plaatsing van een container door
Opdrachtnemer
op
aanwijzing
en
zoals
overeengekomen met Opdrachtgever. Opdrachtgever
vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken in dit
verband.

15. Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die
de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet
aan de zich op overmacht beroepende partij zijn toe te
rekenen.
15.2 Onder overmacht zullen mede zijn begrepen:
overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
oproer,
werkstaking
of
werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, weergesteldheid die uitvoering
van de Overeenkomst vertraagt c.q. onmogelijk maakt,
intrekking van een 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
Opdrachtnemer toeleverancier(s), of in andere

Algemene voorwaarden Van Scherpenzeel BV
bedrijven van derden, waarop de Opdrachtnemer voor
het kunnen nakomen van de Overeenkomst is
aangewezen.
16. Ontbinding
16.1 Wanneer de Opdrachtgever een of meer van zijn
verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard of
surseance van betaling wordt verleend of daartoe
verstrekkende verzoeken worden ingediend, overgaat
tot stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord
aanbiedt, insolvabel blijkt of wordt getroffen door
beslaglegging wanneer het aan ernstige twijfel
onderhevig is of de Opdrachtgever niet in staat is zijn
contractuele verplichtingen jegens Opdrachtnemer na te
komen, 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, een en ander naar haar keuze
en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op
vergoeding van kosten, schaden en interesten. In deze
gevallen is elke vordering die de Opdrachtnemer ten
bate van de Opdrachtgever heeft of krijgt direct en
volledig opeisbaar.
16.2 Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding op een tijdstip
voorafgaande aan de start van de werkzaamheden is de
opdrachtgever terstond betaling verschuldigd van alle
tot dan toe gemaakte kosten door opdrachtnemer en
daarnaast een schadevergoeding van 10 % van de
aanneemsom (aantal uren x uurtarief) verschuldigd en
voor zover de werkelijk gemaakte kosten de
aanneemsom te boven gaan, deze kosten.
16.3 Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst door de opdrachtgever, op een tijdstip na
aanvang van de werkzaamheden, is de opdrachtgever
terstond betaling verschuldigd van alle werkzaamheden
tot dat moment en daarnaast een niet voor rechterlijke
matiging vatbare schadevergoeding van 25% van de
resterende aanneemsom, zulks onverminderd het recht
van
opdrachtnemer
volledige
schadevergoeding/schadeloosstelling te vorderen.
17. Partiele nietigheid
17.1 Indien een bepaling van deze 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 wordt de Opdrachtnemer
geacht in plaats daarvan een beding te zijn
overeengekomen waarvan de strekking zo veel
mogelijk overeenkomt met het oorspronkelijke beding.
18. Overige Bepalingen
18.1 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.

18.2 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 aanwijzigen in
acht te nemen.
18.3 Verhuizing van de Opdrachtgever binnen het
werkgebied van Opdrachtnemer waarvoor de
overeenkomst is gesloten geeft de Opdrachtgever geen
recht op tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
19
Verwerking/vernietiging
19.1 Alle
door
Opdrachtgever
aangeboden
afvalstoffen/materialen zullen door Opdrachtnemer zelf
of door derden worden verwerkt volgens de geldende
richtlijnen. Indien er sprake is van vernietiging van
vertrouwelijke
materialen
zullen
deze
door
Opdrachtnemer binnen 1 werkdag, conform CA+
certificeringsrichtlijn versie 1 december 2014 mits
anders schriftelijk is afgesproken.
19.2 Indien er sprake is van vernietiging, zoals beschreven in
19.1, zal Opdrachtnemer indien gewenst hiervan een
“Vernietigingsverklaring” opmaken. Opdrachtnemer
zal deze verklaring indien van toepassing gelijk met de
factuur verzenden, mits anders schriftelijk is
afgesproken.
20

Vernietigingsklasse
De indeling in een vernietigingsklasse is gebaseerd op
de vernietigingsklasse-indeling van de DIN 66399-2
Beschermingsgraad, classificatie van bescherming, de
mate waarin
gegevens beschermd worden. Deze
classificatie bestaat uit 3 niveaus, waarbij 1 de laagste
is. Beveiligingsniveau ‘Vernietiging van datadragers’
klasse aanduiding voor de (vernietigingsklasse)
inspanning tot herstellen van gegevens.
P - Gegevensweergave in originele grootte (papier,
karton, drukvorm, ect)
P 3 – Beschermingsgraad 2 - Veiligheidsniveau 3 – max
320 mm2 wordt o.a. verkregen door
het verkleinde materiaal extra vermengen en te persen
in balen
F - Gegevensweergave verkleint (micro film, röntgen,
ect);
F0 - Materiaal wordt na sortering gescheiden, papier
wordt verwerkt conform P3 en de micro
Films – röntgen ect worden extern verwerkt in
beveiligde omgeving doormiddel van
verbranding of chemisch oplossen i.v.m. terugwinning
grondstoffen.
O - Gegevensweergave op optische datadragers (cd,
dvd,ect);
O3 – Beschermingsgraad 2 - Veiligheidsniveau 3 –
max 160 mm2
Materiaal wordt na sortering verkleind en extern
verwerkt
chemisch en thermisch op te lossen
i.v.m. terugwinning grondstoffen.
T - Gegevensweergave op magnetische datadragers
(diskettes, identiteitskaarten,
magneetbanden,
cassettebandjes, ect);
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T4 – Beschermingsgraad 2 - Veiligheidsniveau 4 – max
160 mm2
Materiaal wordt na sortering verkleind en extern
verwerkt doormiddel van verbranding
H - Gegevensweergave op harde schijven met
magnetische datadragers (harde schijven);
H5 – Beschermingsgraad 3 - Veiligheidsniveau 5 –
max 320 mm2
Datadragers wordt na sortering verkleind en extern
verwerkt i.v.m. terugwinning
grondstoffen via een Weeelabex gecertificeerde
verwerker
E - Gegevensweergave op elektronische datadragers
(usb-stick, chipkaart, mobiele
communicatiemiddelen.
E3 – Beschermingsgraad 2 - Veiligheidsniveau 3 – max
160 mm2
Datadragers wordt na sortering verkleind en extern
verwerkt i.v.m. terugwinning
grondstoffen via een Weeelabex gecertificeerde
verwerker.
21
Certificering / garantie
21.1 Al het door ons af te voeren archief en de digitale
informatiedragers
worden
conform
CA+
certificeringsrichtlijn versie 1 december 2014 volledig
vernietigd. De procedure van vernietigen is zodanig dat
reconstructie van de informatiedragers niet meer
mogelijk is. Het vernietigde product zal voor zover
mogelijk opnieuw worden ingezet als grondstof voor de
verschillende industrieën.
Alle ICT apparatuur (computers, randapparatuur en
beeldschermen ect) worden verwerkt bij Weeelabex
verwerker. De verwerkingsmethode is erop gericht om
alle gebruikte grondstoffen uit de apparatuur te
demonteren, te herwinnen en alle milieubelastende
onderdelen te verwijderen.
21.2 Indien wij losse harde schijven in het aangeboden
datamateriaal aantreffen zullen wij deze conform CA+
certificeringsrichtlijn versie 1 december 2014 volledig
vernietigen tegen de daarvoor geldende tarieven.

22
Wijzigingsbeding algemene voorwaarden
22.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de algemene voorwaarden
te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van
ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden
doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden
(bij voorbaat) met de opdrachtgever besproken.
23
Geschillen
23.1 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 bevoegde rechter te
Amsterdam.

