Bijlage 1 Algemene voorwaarden
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Econedwerk B.V. statutair en feitelijk gevestigd te
Middelburg. Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Middelburg.
1. Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. ECONEDWERK B.V. gevestigd te Middelburg;
1.2. Opdrachtgever: degene tot wie ECONEDWERK een aanbieding richt; degene die een opdracht aan
ECONEDWERK verstrekt; degene voor wie ECONEDWERK werkzaamheden verricht alsmede elke
andere wederpartij bij enige overeenkomst met ECONEDWERK;
1.3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die ECONEDWERK in de uitoefening van haar onderneming
uitvoert waaronder begrepen inzameling, verwerking, bewerking, recycling op- en overslag van
(afval)stoffen, aanneming van werk, transport, verkoop, levering, verhuur, in (bruik)leen verschaffen
van containers etc.;
1.4. Afvalstoffen: alle door opdrachtgever ter verwijdering aan ECONEDWERK aangeboden stoffen,
materialen en/of voorwerpen;
1.5. Afvoeren: het afvoeren van afvalstoffen van opdrachtgever naar een be- of verwerkingsinrichting;
1.6. Be- of verwerkingsinrichting: de inrichting waarin afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor
hergebruik, nuttige toepassing of andere vormen van verwerking dan wel waar afvalstoffen worden
gestort of verbrand dan wel waar afvalstoffen worden overgeslagen;
1.7. Container: een eenheid bestemd voor het verzamelen. opslaan en transporteren van (afval)stoffen;
1.8. Vergoeding: betaling voor de geleverde diensten tussen ECONEDWERK en opdrachtgever. Indien
een (afval)stof een positieve vergoeding heeft zal ECONETWERK opdrachtgever hiervan in kennis
stellen middels een “-“ [min-teken] voor het betreffende bedrag in de offerte. In alle gevallen waar dit
teken niet voor het bedrag staat betaalt opdrachtgever de betreffende vergoeding aan
ECONEDWERK.
2.

Toepasselijkheid
2.1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door met of namens ECONEDWERK gedane
aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten en zijn hiervan een onverbrekelijk onderdeel. De
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de
hand gewezen. Voor zover opdrachtgever van deze algemene voorwaarden wenst af te wijken, is
hiervoor de schriftelijke aanvaarding van ECONEDWERK vereist;
2.2. Door aanvaarding van uitvoering van werkzaamheden aanvaardt opdrachtgever dat deze algemene
voorwaarden eveneens van toepassing zijn op eventuele opvolgende aanbiedingen, werkzaamheden
en overeenkomsten;
2.3. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan opdrachtgever geen rechten
ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

3.

Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen van ECONEDWERK zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Aanbiedingen van ECONEDWERK zijn geldig gedurende dertig dagen na dagtekening ervan;
3.2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ECONEDWERK niet tot
acceptatie van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.

Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en ECONEDWERK komt tot stand door een schriftelijke
aanvaarding van een aanbieding van ECONEDWERK door opdrachtgever;
4.2. Indien en voorzover geen orderbevestiging van de zijde van ECONEDWERK is uitgegaan en er toch
uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven, wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door
het gestelde op de door ECONEDWERK verstrekte registratiebon. geleidebon of
serviceovereenkomst;
4.3. In afwijking van het bepaalde in 4.1 komt geen overeenkomst tot stand indien ECONEDWERK
onverwijld na de aanvaarding door de opdrachtgever haar aanbieding heeft herroepen;
4.4. Wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden of aanvullingen daarop, komen tot stand door
schriftelijke aanvaarding van de aangepaste opdracht door ECONEDWERK dan wel door uitvoering
van de gewijzigde opdracht;
4.5. Elke overeenkomst wordt door ECONEDWERK aangegaan onder de ontbindende/opschortende
voorwaarde dat opdrachtgever naar inzicht van ECONEDWERK voldoende kredietwaardig blijkt voor
de geldelijke nakoming van de overeenkomst;
4.6. ECONEDWERK houdt zich het recht voor bij of na het aangaan van de overeenkomst van de
opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings-, als aan de overige verplichtingen zal
worden voldaan alvorens (verder) te presteren;
4.7. Opdrachtgever is gehouden ECONEDWERK tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen die
nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
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5.

Duur van de overeenkomst
5.1. Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst worden overeenkomsten aangegaan voor
onbepaalde duur. Deze kunnen telkens na één jaar worden opgezegd met inachtneming van een
wederzijdse opzegtermijn van 2 maanden;
5.2. Overeenkomsten aangegaan voor een bepaalde duur worden na ommekomst stilzwijgend verlengd
voor de duur van één jaar tenzij één van de contractanten op een termijn van twee maanden voor het
einde van de duur de overeenkomst schriftelijk heeft aangezegd de verlenging niet te wensen;
5.3. Wanneer opdrachtgever een huurovereenkomst binnen de minimale huurperiode voortijdig opzegt
blijft de huursom over gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd.

6.

Vergoedingen:
6.1. De door ECONEDWERK opgegeven vergoedingen zijn steeds exclusief omzetbelasting,
(milieu)heffingen (tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld) en kosten van verwerking door
(eind)verwerkers. Met het sluiten van de overeenkomst verklaart opdrachtgever zich ermee akkoord
dat eventuele wijzigingen in die heffingen en kosten te allen tijde door ECONEDWERK aan
opdrachtgever in rekening mogen worden gebracht die opdrachtgever alsdan zal voldoen;
6.2. De prijzen worden berekend over het gewicht of/de hoeveelheid zoals op het registratieformulier is
vermeld;
6.3. De door ECONEDWERK opgegeven vergoedingen zijn gebaseerd op de op dat moment
kostenbepalende factoren. Wanneer de kostenfactoren waaruit de prijzen zijn opgebouwd in de
periode dat ECONEDWERK haar werkzaamheden voor opdrachtgever uitvoert een wijziging
ondergaan is ECONEDWERK gerechtigd de overeengekomen prijzen aan te passen, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De nieuwe prijzen zullen de opdrachtgever worden
voorgelegd en met terugwerkende kracht worden aangepast. Indien schriftelijk overeengekomen zal
dit niet eerder plaatsvinden dan na schriftelijke akkoordverklaring van de opdrachtgever;
6.4. ECONEDWERK heeft de bevoegdheid jaarlijks tot een prijsaanpassing over te gaan;
6.5. In gevallen als in 6.3 en 6.4 genoemd heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen
door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring te doen binnen één maand nadat de
wijziging in de vergoeding door ECONEDWERK is aangekondigd met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden;
6.6. Na opzegging door een opdrachtgever in verband met een wijziging in de vergoedingen heeft
ECONEDWERK, gedurende veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke verklaring van
opdrachtgever hieromtrent, het recht deze opzegging te aanvaarden dan wel de werkzaamheden
voort te zetten voor de oorspronkelijke prijs;
6.7. Indien tengevolge van nadere opdrachten of wijzigingen in de regelgeving de overeengekomen
werkzaamheden op een andere dan de oorspronkelijke voorziene wijze moeten worden uitgevoerd,
zal ECONEDWERK de daaraan verbonden kosten bij opdrachtgever in rekening kunnen brengen.
Opdrachtgever is gehouden deze te voldoen;
6.8. De vergoedingen verbonden aan vergunningen. rechten en belastingen, die benodigd zijn voor het
plaatsen van een container en eventueel terzake verbeurde boetes komen voor rekening van
opdrachtgever.

7.

Betaling
7.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na
factuurdatum. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Zonder schriftelijke toestemming van
ECONEDWERK is opdrachtgever niet gerechtigd tot aftrek van een korting of opschorting van haar
betalingsverplichting. Betaling dient middels de overeengekomen en vastgelegde wijze te geschieden.
7.2. Opdrachtgever doet afstand van enig recht tot verrekening, mits anders overeengekomen;
7.3. Indiening van bezwaren schorst niet de betalingsplicht voor dat gedeelte van het bedrag waarover
geen geschil bestaat;
7.4. De op onze bank- of giroafschriften aangegeven valutadag wordt als betalingsdag aangemerkt.
7.5. ECONEDWERK heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen
alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan;
7.6. Alle door opdrachtgever verrichtte betalingen strekken primair ter voldoening van eventuele rente en
door ECONEDWERK gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste
openstaande facturen.

8.

Wanprestatie
8.1. Wanneer opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de in artikel 7.1 genoemde
betalingstermijn heeft voldaan is hij zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is van rechtswege
in verzuim. Opdrachtgever is vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het nog
openstaande factuurbedrag per maand of gedeelte van een maand onverminderd de overige rechten
van ECONEDWERK;
8.2. Al hetgeen ECONEDWERK vanaf het moment van verzuim van opdrachtgever te vorderen heeft is
vanaf dat moment onmiddellijk opeisbaar;
8.3. ECONEDWERK is vanaf het moment van in verzuim treden van opdrachtgever gerechtigd de
uitvoering van de dienstverlening op te schorten. Vergoedingen voor huur van in gebruik zijnde
middelen lopen in die periode door;
8.4. Alle kosten voor gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering komen voor rekening van
opdrachtgever indien deze in verzuim is, De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het door
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8.5.

9.

opdrachtgever verschuldigde bedrag (inclusief de verschuldigde rente), tenzij de werkelijke kosten
hoger zijn. in welk geval de werkelijke kosten verschuldigd zullen zijn:
Indien ECONEDWERK zich genoodzaakt ziet het faillissement van opdrachtgever aan te vragen, is
opdrachtgever de kosten hieraan verbonden aan ECONEDWERK verschuldigd.

Ontbinding
9.1. ECONEDWERK heeft het recht de overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel
van een schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst. geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
onverminderd haar recht op schadevergoeding in geval opdrachtgever:
- surseance van betaling op zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,
dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag
wordt gelegd;
- zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderzijds zijn
rechtspersoonlijkheid verliest;
- één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet-tijdig, of niet behoorlijk
nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat ECONEDWERK bij aangetekende brief
hiertoe gemaand heeft, opheft;
9.2. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien
ECONEDWERK na ingebrekestelling, waarbij aan ECONEDWERK een redelijke termijn van
tenminste tien werkdagen wordt gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, nalatig blijft.
Ingebrekestelling dient per aangetekend schrijven aan ECONEDWERK kenbaar te worden gemaakt.

10. Aansprakelijkheid
10.1. Mocht aansprakelijkheid van ECONEDWERK in rechte worden vastgesteld dan is haar
aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst
waaruit aansprakelijkheid voortvloeit;
10.2. Voor het betreden van en het rijden op het terrein van de inrichting van opdrachtgever aanvaardt
ECONEDWERK geen enkele aansprakelijkheid. ECONEDWERK is daarbij gehouden zich te
conformeren aan de richtlijnen, bepalingen en aanwijzingen van opdrachtgever betreffende het terrein
waar de werkzaamheden door ECONEDWERK verricht worden;
10.3. Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van de huurder, tenzij
bij aantoont dat de schade of het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het gehuurde is te wijten aan
opzet of grove schuld van ECONEDWERK;
10.4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht aan personeel, hulppersonen
en eigendommen van ECONEDWERK;
10.5. Opdrachtgever, ontdoener en vervoerder zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade door hen, hun
personeel of het door hen gebruikte materieel dan wel de door hen aangevoerde/aangeboden al dan
niet reeds verwerkte afvalstoffen aan de omgeving, het personeel en/of andere personen, de
goederen van de inrichting zelf of van derden, dan wel aan de bij de onderneming of bij derden in
gebruik zijnde voorwerpen veroorzaakt;
10.6. Opdrachtgever, ontdoener en vervoerder vrijwaren hoofdelijk de inrichting terzake van alle
schadeaanspraken met betrekking tot de door hen aangevoerde en aangeboden, al dan niet
verwerkte afvalstoffen;
10.7. ECONEDWERK is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het acceptatiebeleid van de be-,
ver- of eindverwerkingsinrichting;
10.8. ECONEDWERK is niet aansprakelijk voor schade bij derden of de opdrachtgever ontstaan aan
wegdek, trottoir, gebouwen en dergelijke, danwel persoonlijke of zaakschade veroorzaakt door een
container of containerplaatsing, tenzij de schade een rechtstreeks gevolg is van het gebruik van
ondeugdelijk materieel of ondeskundig handelen van (het personeel van) ECONEDWERK.
11. Overmacht
11.1. Onder overmacht wordt begrepen alle omstandigheden waarop ECONEDWERK redelijkerwijs geen
invloed kan uitoefenen, ongeacht of deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
voorzienbaar waren of niet, waardoor het uitvoeren van de (deel van de) werkzaamheden en/of
diensten geheel of gedeeltelijk en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder
geval aangemerkt een omstandigheid waarbij ECONEDWERK niet in staat is om middelen en/of
diensten te leveren voor de (deel van de) werkzaamheden, alsmede de omstandigheid dat de
ECONEDWERK zich er voor heeft ingespannen vervangende middelen en/of diensten te regelen;
11.2. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in
kennis te stellen;
11.3. Tijdens overmacht worden de leveringen en andere verplichtingen van ECONEDWERK opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ECONEDWERK niet
mogelijk is en de periode langer duurt dan dertig dagen zijn zowel ECONEDWERK als opdrachtgever
bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke
verklaring zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat Opdrachtgever is
in geval van ontbinding verplicht de nog bij ECONEDWERK aanwezige afvalstoffen terug te nemen;
11.4. ECONEDWERK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen. indien de omstandigheden die
(verdere) nakoming verhinderen intreden nadat ECONEDWERK zijn verbintenis had moeten
nakomen;
11.5. De ingeval van overmacht voor ontbinding gemaakte kosten zal ECONEDWERK aan opdrachtgever in
rekening brengen.
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12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Alle materialen (waaronder containers) die ECONEDWERK inzet bij de uitvoering van haar
werkzaamheden blijven te allen tijde haar eigendom:
12.2. Bij verkoop blijven alle door ECONEDWERK geleverde zaken die zich bij de opdrachtgever bevinden
eigendom van ECONEDWERK tot het moment dat opdrachtgever alle vorderingen betreffende de
tegenprestatie van door ECONEDWERK aan Opdrachtgever krachtens overeenkomst te leveren of
geleverde zaken, danwel te verrichten of verrichte werkzaamheden heeft betaald, danwel eventuele
vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van ovengenoemde overeenkomsten zijn voldaan
12.3. Opdrachtgever garandeert ECONEDWERK te allen tijde dat het gebruik van door opdrachtgever
verstrekte gegevens of anderszins, ECONEDWERK niet in strijd zal brengen met wettelijke
voorschriften of beschermde rechten van derden. Tevens vrijwaart opdrachtgever ECONEDWERK
volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken die derden jegens EcoNedwerk
geldend zouden kunnen maken uit hoofde van schending, van bovengenoemde garantie.
13. Wederverhuur
13.1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ECONEDWERK is het opdrachtgever niet
toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen. Geheel of gedeeltelijk te wederverhuren of aan
derden in gebruik te geven onder welke titel dan ook te verpanden, in eigendom tot zekerheid over te
dragen of daarover op andere wijze te beschikken.
14. Milieubepalingen
14.1. ECONEDWERK zal bij haar dienstverlening een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten ten
aanzien van milieu en hygiënische aspecten;
14.2. ECONEDWERK handelt overeenkomstig de voorschriften, wetten, verordeningen, maatregelen en
besluiten die door de gemeente, provincie of de rijksoverheid zijn vastgesteld, dan wel die door andere
van overheidswege aangewezen organen zijn vastgesteld;
14.3. ECONEDWERK voert een afvalstoffenadministratie die in overeenstemming is met de van toepassing
zijnde wet- en, regelgeving. waaruit de herkomst, aard en samenstelling, gewicht en of hoeveelheid
van de afgevoerde afvalstoffen en de bestemming van de afvalstoffen blijkt;
14.4. ECONEDWERK garandeert te beschikken over de wettelijk vereiste vergunningen en ontheffingen:
14.5. ECONEDWERK voert de afvalstoffen af naar een be-,ver-, of eindverwerkingsinrichting die beschikt
over de wettelijk vereiste vergunningen.
15. Veiligheid
15.1. ECONEDWERK neemt de vereiste veiligheidsvoorschriften in acht, zowel ten aanzien van haar eigen
personeel en personeel van opdrachtgever als ten aanzien van de directe omgeving;
15.2. Indien ECONEDWERK van mening is dat gewenste werkzaamheden strijdig zijn met de de
opvattingen van ECONEDWERK omtrent veilig werken, behoud ECONEDWERK zich het recht voor
de werkzaamheden (tijdelijk) te beïndigen. ECONEDWERK verplicht zich wel opdrachtgever hier
direct van in kennis te stellen en deze in de gelegenheid te stellen maatregelen te nemen. Kosten
voortkomend uit de vertraging zijn voor rekening van opdrachtgever.
16. Onderaanneming
16.1. Na voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever is ECONEDWERK gerechtigd de uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. In dat geval blijft ECONEDWERK'
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwijdering van de afvalstoffen en de overeengekomen
werkzaamheden.

17. Gewijzigde omstandigheden
17.1. Indien zich naar het oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de andere partij aan maatstaven van
redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten,
zullen partijen in overleg treden over aanpassing van de overeenkomst en zullen zij te goedertrouw
rekening houden met de redelijke verlangens over en weer;
17.2. Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst nieuwe wettelijke voorschriften van kracht
worden terzake van afvalverwijdering geven partijen hieraan in goed overleg gevolg;
17.3. Opdrachtgever wordt verzocht belangrijke veranderingen in het gebruikelijke aanbod tijdig kenbaar te
maken aan ECONEDWERK. Over grote hoeveelheden afval van een stroom dient vooraf tijdig overleg
plaats te vinden zodat een goede afhandeling hiervan kan plaatsvinden.
18. Acceptatievoorwaarden
18.1. ECONEDWERK stelt acceptatievoorwaarden en/of specifieke definitiebladen op. Opdrachtgever
ontvangt hiervan bij het aangaan van de overeenkomst een afschrift, welke wordt geacht deel uit te
maken van de overeenkomst. Opdrachtgever is gehouden zijn afvalstoffen overeenkomstig deze
acceptatievoorwaarden en/of definitiebladen aan te bieden;
18.2. In de acceptatievoorwaarden worden opgenomen:
a. de door ECONEDWERK geaccepteerde afvalstoffen en restproducten;
b. de wijze waarop de afvalstoffen moeten worden aangeboden waaronder begrepen de beladingen verpakkingswijze:
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c. de tijden gedurende welke de aanbieder zijn afvalstoffen kan aanbieden;
18.3. In de door ECONEDWERK opgestelde specifieke definitiebladen wordt de vereiste samenstelling van
de door, ECONEDWERK geaccepteerde afvalstoffen en restproducten omschreven;
18.4. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van een container. Desgewenst kan
ECONEDWERK van opdrachtgever verlangen dat opdrachtgever bij lediging of vervanging van een
container opgave doet van de samenstelling van de inhoud van de container. Ook kan
ECONEDWERK verlangen dat opdrachtgever schriftelijk verklaart dat zich in de container geen
afvalstoffen bevinden die ECONEDWERK in haar acceptatievoorwaarden van acceptatie heeft
uitgesloten;
18.5. ECONEDWERK beslist pas na de eindcontrole bij de stort van de afvalstoffen over definitieve
acceptatie;
18.6. ECONEDWERK is bevoegd een container die afvalstoffen bevat die overeenkomstig de
acceptatievoorwaarden niet worden geaccepteerd te weigeren. Vervolgens kan ECONEDWERK
besluiten de inhoud van de container terug te voeren naar de opdrachtgever of zorg te dragen voor
adequate afvoer naar een be-, ver,- of eindverwerkingsbedrijf. Dit in overleg met opdrachtgever. De
extra kosten die hiermee gepaard gaan komen voor rekening van opdrachtgever:
18.7. Het staat ECONEDWERK gedurende de looptijd van de overeenkomst vrij wijzigingen aan te brengen
in de acceptatievoorwaarden of definitiebladen. ECONEDWERK stelt de opdrachtgever schriftelijk van
deze wijzigingen in kennis, welk geschrift in de plaats treedt van het in het eerste lid van dit artikel
bedoelde geschrift. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van
een daartoe strekkende schriftelijke verklaring te doen binnen één maand na verzending, van de
wijzigingen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden;
18.8. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor gevolgschade welke ontstaat door het onjuist
aanbieden van (afval)stromen.
19. Aanbieden van afvalstoffen
19.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de belading van de inzamelmiddelen. In het geval
inzamelmiddelen zijn overbeladen of verkeerd beladen, dit ter beoordeling aan ECONEDWERK, is
ECONEDWERK gerechtigd de afvoer van de container te weigeren;
19.2. De afvalstoffen dienen zodanig te worden aangeboden, dat verlies of wegwaaien van afvalstoffen
wordt voorkomen, dat geen hinder aan derden wordt veroorzaakt en dat aan vervoer op de openbare
weg kan worden deelgenomen conform daarvoor geldende wettelijke bepalingen;
19.3. Opdrachtgever zal zich houden aan de aanwijzingen van ECONEDWERK inzake de wijze waarop de
afvalstoffen dienen te worden aangeboden en opgeslagen;
19.4. Voor zover ECONEDWERK aan opdrachtgever inzamelmiddelen ter beschikking stelt die uitsluitend
bedoeld zijn voor de inzameling van een specifieke afvalstof (bv glascontainers, puincontainers)
draagt opdrachtgever er zorg voor dat uitsluitend de daarvoor bedoelde afvalstoffen in dergelijke
containers worden geplaatst, Voorzover opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet komen de
sorteerkosten en de schade daaruit voortvloeiend voor, rekening van opdrachtgever die deze aan
ECONEDWERK zal voldoen;
19.5. De door opdrachtgever aan ECONEDWERK aangeboden afvalstoffen worden vanaf het moment van
ophalen of in ontvangst name door ECONEDWERK geacht zaken te zijn waar opdrachtgever afstand
van heeft gedaan. ECONEDWERK heeft daarover vanaf dat moment het uitsluitende en volledige
beschikkingsrecht. Dit laat echter onverlet de aansprakelijkheid van opdrachtgever voor schade door
de afvalstoffen veroorzaakt tot het moment van acceptatie door de eindverwerker;
19.6. Opdrachtgever draagt zorgt voor een goed beheer van de geplaatste container, waaronder begrepen
wordt gebruik naar aard en bestemming ervan, reiniging, beveiliging tegen diefstal en beschadiging.
Hij treft de vereiste maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid. Hij draagt zorg voor de
vergunningen die benodigd zijn voor het plaatsen van de container Eventuele schade aan de
geplaatste container dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Onbruikbare containers worden
door ECONEDWERK vervangen;
19.7. Het is opdrachtgever verboden de containers zelf te ledigen c,q. te laten ledigen en de niet rolbare
containers te (laten) verplaatsen;
19.8. Door opdrachtgever mogen geen veranderingen aan de container(s) worden aangebracht en mag
(mogen) de containers niet worden gebruikt voor het aanbrengen van enige reclame of propaganda.
20. Uitvoering van de dienstverlening
20.1. ECONEDWERK draagt exclusief zorg voor de verwijdering van de, in de overeenkomst
overeengekomen, afvalstoffen van de opdrachtgevers tenzij anders overeengekomen;
20.2. Afvoer van afvalstoffen geschiedt eenmalig, dan wel gedurende een overeengekomen periode
volgens een in de gesloten overeenkomst bepaalde frequentie of op aanwijzing van opdrachtgever. Bij
overeenkomsten aangegaan voor een bepaalde periode geschiedt de afvoer van afvalstoffen door het
plaatsen van één of meer containers welke telkenmale worden geledigd dan wel dat deze worden
vervangen door een lege container;
20.3. ECONEDWERK scheidt zonodig de door opdrachtgever aangeboden afvalstoffen in componenten
zodat deze componenten worden gebruikt in de vorm van hergebruik of nuttige toepassing en
componenten definitief kunnen worden verwerkt in de vorm van verbranden of storten;
20.4. ECONEDWERK is verplicht datgene te doen en na te laten wat een goed opdrachtnemer behoort te
doen en na te laten;
20.5. ECONEDWERK treft de noodzakelijke voorzieningen om de dienstverlening op kwalitatief goede wijze
te kunnen uitvoeren;
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20.6. Met betrekking tot de dienstverlening zullen door ECONEDWERK normen worden vastgesteld
waaraan de prestaties aan ECONEDWERK dienen te voldoen. De controle op het handhaven danwel
het naleven van de normen zal door ECONEDWERK al dan niet met een vertegenwoordiger van de
opdrachtgever worden uitgevoerd. Het staat opdrachtgever vrij ook afzonderlijk een controle in te
stellen.
20.7. In het geval de overeenkomst voor een bepaalde periode is, ziet ECONEDWERK er op toe dat de
voortgang van de werkzaamheden zoveel mogelijk zonder onderbreken plaatsvindt, Hiertoe zorgt
ECONEDWERK voor een vervangingsregeling.
20.8. Inzamelmiddelen worden door of namens ECONEDWERK ter beschikking-, van opdrachtgever
gesteld. ECONEDWERK zorgt dat ter beschikking gestelde inzamelmiddelen geschikt zijn voor de
overeengekomen afvalsoort(en). ECONEDWERK draagt zorg voor het normale onderhoud aan de
inzamelmiddelen wegens slijtage en herstel van gebreken;
20.9. ECONEDWERK draagt er zorg voor dat het gehuurde voldoet aan de eventueel terzake bestaande
wettelijke voorschriften. Opdrachtgever heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending te
(doen) keuren. Indien de opdrachtgever van dit recht geen gebruik maakt wordt het gehuurde geacht
in goede staat van onderhoud, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd;
20.10. Voorzover ECONEDWERK bij het aangaan van een overeenkomst tijdstippen heeft aangegeven
waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, gelden deze uitsluitend bij benadering.
Overschrijding hiervan geeft nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige
verplichting uit de overeenkomst door opdrachtgever, noch zal deze gerechtigd zijn de overeenkomst
te ontbinden voordat ECONEDWERK door opdrachtgever schriftelijk in verzuim is gesteld en
ECONEDWERK een redelijke termijn is gesteld de werkzaamheden alsnog uit te voeren.
21. Klachtbehandeling
21.1. Eventuele klachten en reclames worden door ECONEDWERK slechts in behandeling genomen indien
de klacht rechtstreeks via het daartoe op de website van ECONEDWERK aanwezige
klachtenformulier binnen vijf dagen na levering van de betreffende prestatie aan ECONETWERK ter
kennis is gesteld. Daarbij dienen alle velden van het klachtenformulier volledig te worden ingevuld.
Een niet geheel ingevuld klachtenformulier wordt niet in behandeling genomen. De aard en de grond
van de klacht dient nauwkeurig te worden omschreven. ECONETWERK is niet gehouden acht te
slaan op latere aanvullingen of toelichtingen op de klacht zoals deze os omschreven op het
klachtformulier.
21.2. ECONEDWERK draagt er zorg voor dat klachten over de uitvoering van de werkzaamheden die door
opdrachtgever bij ECONEDWERK zijn ingediend, prompt in behandeling worden genomen.
ECONEDWERK verbindt zich de ontvangst van een klacht schriftelijk te bevestigen en opdrachtgever
binnen zeven dagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie te hebben toegezonden. Het
bovenstaande is onverminderd recht van de opdrachtgever zijn rechten bij de bevoegde rechter
geldend te doen maken;
21.3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na
factuurdatum. Dit laat de betalingsverplichting onverlet.

22. Toepasselijk recht
22.1. Op alle aanbiedingen van ECONEDWERK en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, tussen ECONEDWERK en haar opdrachtgevers inclusief de uitvoering daarvan is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23. Geschillenregeling
23.1. Een geschillenregeling is aanwezig indien één van de partijen zulks stelt;
23.2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarde
op van toepassing, zijn of de betreffende voorwaarde zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van
feitelijke als juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de voor de vestigingsplaats van
ECONEDWERK volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter;
23.3. Met toestemming van beide partijen kan een geschil ook worden onderworpen aan arbitrage.
Arbitrage zal geschieden volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvoering.
24. Algemene bepalingen
24.1. ECONEDWERK is gerechtigd tot het eenzijdig wijzigen van deze algemene voorwaarden .
Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om binnen een maand nadat hij van deze wijziging op de
hoogte is gesteld de overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee
maanden.
EcoNedwerk BV
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4330 EA MIDDELBURG
Tel: 0346-353506
Fax: 0346-353644
Mail: info@econedwerk.nl
Web: www.econedwerk.nl
KvK: 37066551
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