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Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
1.1 Definities
Aanbieding 		
Het geschrift waarin een partij een prijsopgaaf doet.
Aanvraag
Het verzoek om een Aanbieding.
Acceptatiereglement
De bij Attero geldende voorschriften voor en de te volgen procedure bij de Aanbieding en acceptatie van
Afvalstoffen.
Afvalstoffen
Alle stoffen, preparaten of voorwerpen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich
moet ontdoen, in het kader van Wet milieubeheer inclusief eventuele toekomstige wijzigingen hierop.
Attero
Attero BV en aan haar gelieerde vennootschappen.
Be-/verwerken
Handelingen van verwijdering en nuttige toepassing van Afvalstoffen die zijn benoemd in bijlage I en II bij
Europese richtlijn nr. 2008/98/EG inclusief eventuele toekomstige wijzigingen hierop.
Bouwstof
Bouwstof in de zin van het Besluit Bodemkwaliteit van 22 november 2007 inclusief eventueel in de toekomst
herzien Besluit.
Brandstof
(Afval)stoffen die ingezet worden met als doel energieterugwinning.
Compost 		
Product, waaronder mede begrepen zwarte grond, dat geheel of grotendeels bestaat uit één of meer organische
Afvalstoffen die met behulp van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een zodanig stabiel
eindproduct dat daarin alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt, mits blijkens
door de producent over te leggen gegevens dit product kennelijk niet geheel of grotendeels is geproduceerd uit
dierlijke meststoffen.
Dienst(en) 		
Alle werkzaamheden en diensten anders dan krachtens arbeidsovereenkomst, in opdracht van Attero dan wel de
Wederpartij verricht en het aannemen van werk ten behoeve van Attero dan wel een Wederpartij.
EVOA
EG-verordening 1013/2006 betreffende de overbrenging van Afvalstoffen inclusief eventuele toekomstige
herzieningen hierop.
Levering
Het één of meer Zaken in het bezit stellen van of/en het uitvoeren van Diensten door een Wederpartij dan wel
door Attero.
Locatiereglement
De op alle locaties en bedrijfsterreinen van Attero geldende voorschriften.
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Meststof
Meststof conform de Meststoffenwet d.d. 27 november 1986 en daaruit voortvloeiende (uitvoerings)besluiten of
eventueel in de toekomst herziene (uitvoerings)besluiten.
Overeenkomst
Iedere rechtsbetrekking waarop deze algemene voorwaarden van Attero ingevolge punt 1.2 lid 1 van toepassing is.
Partijen
Attero en de Wederpartij tezamen.
Reststoffen
Alle stoffen en voorwerpen niet zijnde afval-, bouw-, brand- of Meststof, Compost of goederen.
(Verwerkings)locatie
Een bedrijfsterrein c.q. locatie van Attero, waaronder begrepen kantoorgebouwen, dan wel een door Attero
aangewezen locatie waar Afvalstoffen worden be- en verwerkt en/of worden overgeslagen.
Wederpartij
De contractuele Wederpartij(en) van Attero.
Zaken
Alle producten welke (dienen te) worden geleverd door Attero aan een Wederpartij dan wel alle producten welke
(dienen te) worden geleverd door een Wederpartij aan Attero.

1.2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Aanvraag, Aanbieding en Overeenkomst die Attero met
een Wederpartij sluit dan wel uitvoert.
Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.
Algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op
een Aanvraag, Aanbieding dan wel Overeenkomst met Attero.

1.3 Totstandkoming
Iedere door Attero uitgebrachte Aanvraag en Aanbieding is geheel vrijblijvend.
Iedere Aanvraag en Aanbieding door Attero kan door Attero te allen tijde worden gewijzigd c.q. aangevuld.
Tenzij anders overeengekomen geldt dat indien op een Aanvraag van Attero een Aanbieding van de Wederpartij
volgt, deze onherroepelijk is en minimaal 30 dagen geldt.
Een Overeenkomst komt tussen Attero en de Wederpartij enkel tot stand door ondertekening van de
Overeenkomst door Attero dan wel middels het verzenden van de orderbevestiging door Attero dan wel door aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden.
Voor zover een Aanvraag, Aanbieding dan wel het aangaan van een Overeenkomst langs elektronische weg plaats
vindt of per fax, worden deze gelijk gesteld aan schriftelijke stukken.
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Tenzij anders overeengekomen, heeft de omstandigheid dat Partijen regelmatig opdrachten aan elkaar
verstrekken nimmer tot gevolg dat tussen Partijen een duurovereenkomst ontstaat die door Partijen opgezegd
dient te worden.

1.4 Levering

1. Levering door de Wederpartij geschiedt DDP (Delivered Duty Paid, Incoterms 2010) op de overeengekomen
plaats, stipt op het overeengekomen tijdstip en binnen de overeengekomen termijn. Overeengekomen
termijnen voor de uitvoering zijn fataal, tenzij anders overeengekomen.
2. Zodra de Wederpartij weet of behoort te weten dat de Levering niet tijdig of niet naar behoren zal
plaatsvinden, geeft zij hiervan onmiddellijk een met redenen omkleed schriftelijk bericht aan Attero.
3. Onder Levering wordt mede verstaan levering van alle bijbehorende hulpmiddelen en alle bijbehorende documentatie zoals beproevingscertificaten, tekeningen, kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten, onderhouds- en instructieboeken met handleiding.

1.5 Prijs

1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de vastgelegde prijzen en tarieven vast en niet verrekenbaar. Zij luiden in
euro en zijn exclusief BTW.
2. Tenzij anders overeengekomen worden de prijzen en tarieven van Attero ieder jaar geïndexeerd conform de
index van de ‘Consumentenprijs Alle Huishoudens’ van het Centraal Bureau van de Statistiek.
3. Attero is te allen tijde gerechtigd zijn opgegeven prijzen te verhogen gedurende zijn Aanbieding en
Overeenkomst indien de kosten voor Attero toenemen als gevolg van buiten zijn invloedssfeer liggende
omstandigheden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een stijging van loonkosten, energieprijzen en
verwerkingsprijzen alsmede bij alle door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen, belastingen, toeslagen en BTW.

1.6 Wijzigingen/meerwerk

1. Bij nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften is Attero bevoegd om de Aanvraag, Aanbieding en/of Overeenkomst overeenkomstig te wijzigen en/of meerwerk te verrichten. De (extra) kosten hiertoe zullen aan de
Wederpartij in rekening worden gebracht.
2. Andere wijzigingen en/of meerwerk dan in lid 1 van dit punt genoemd geschieden niet zonder een
door
Partijen ondertekend geschrift. Onder meerwerk wordt verstaan al die werkzaamheden die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden verricht en die anders zijn dan hetgeen oorspronkelijk was
overeengekomen.

1.7 Voorschriften

1. De Wederpartij alsmede haar personeel en door haar ingeschakelde derden dienen (voordat de uitvoering van
de Overeenkomst wordt aangevangen) zich op de hoogte te stellen van de omstandigheden op de locaties van
Attero waar de Dienst moet worden verricht c.q. de Zaken worden geleverd. Dit betreft onder andere, maar is
niet beperkt tot, relevante informatie inzake de Arbo-wetgeving, milieuwetgeving,
veiligheidsvoorschriften, beveiligingsvoorschriften, Locatiereglement.
2. Bij overtreding door de Wederpartij van de voorschriften is Attero bevoegd de toegang aan de Wederpartij,
haar personeel en ingeschakelde derden onmiddellijk te ontzeggen en de uitvoering van de werkzaamheden
onmiddellijk te staken.
3. Wederpartij garandeert dat zij gedurende en voor de uitvoering van de Overeenkomst met Attero over alle
vergunningen beschikt die van overheidswege worden voorgeschreven. Indien bij de Wederpartij een vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd door een bevoegd gezag dient zij Attero hiervan onmiddellijk in kennis te
stellen.
4. De Wederpartij en/of een door de Wederpartij ingeschakelde derde betreedt een locatie van Attero op eigen
risico.
5

1.8 Reclame

1. Alle door de Wederpartij beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen
door Attero dienen schriftelijk, per aangetekend schrijven, te worden ingeroepen binnen 5 dagen nadat de
Wederpartij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten
van de Wederpartij komen te vervallen.
2. Reclames ten aanzien van facturen dienen gemotiveerd schriftelijk, per aangetekend schrijven, binnen 5
dagen na factuurdatum bij Attero te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Wederpartij
komen te vervallen.
3. Reclames als hiervoor onder lid 1 en 2 van dit punt genoemd schorten de betalingsverplichting van de
Wederpartij niet op.

1.9 Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling door Attero plaats te vinden binnen 60 dagen na factuurdatum en door Wederpartij binnen 30 dagen na factuurdatum. De factuurdatum van de Wederpartij zal niet
eerder liggen dan het moment dat de Zaken zijn afgeleverd. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn
is de Wederpartij onmiddellijk in verzuim.
2. Bij gebreke van betaling door Attero binnen de gestelde termijn dient de Wederpartij alvorens Attero in
verzuim raakt, Attero in gebreke te stellen waarbij Attero een redelijke termijn wordt geboden alsnog aan zijn
betalingsverplichting te voldoen.
3. Attero is bevoegd bedragen die hij verschuldigd is aan de Wederpartij te verrekenen met bedragen die hij te
vorderen heeft van de Wederpartij.
Attero is bevoegd om ter zekerstelling van de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij uit hoofde van
de Overeenkomst een onvoorwaardelijke en onherroepelijke financiële zekerstelling te verlangen van een voor Attero acceptabele instelling. De kosten van de financiële zekerstelling zijn voor rekening van de
Wederpartij.
Over iedere dag dat de Wederpartij in verzuim is, is deze aan Attero een contractuele rente verschuldigd over het
openstaande factuurbedrag welke gebaseerd is op de extern gepubliceerde wettelijk rente voor
handelstransacties.
De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan Attero verschuldigde bedragen komen
ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% met een minimum van
¤250,00. Betalingen door de Wederpartij komen eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de
rente en vervolgens op de oudste factuur.
Een betaling door Attero houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de Wederpartij de vergoeding niet aan Attero in rekening heeft
gebracht binnen één jaar na het eerste tijdstip waarop zij dat had mogen doen.

1.10 Transport en verpakking

1. Tenzij anders overeengekomen is de Wederpartij verantwoordelijk voor transport conform de wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden. Bovendien dient zij zorg te dragen voor alle vereiste
transportdocumenten.
2. Wanneer de Wederpartij voertuigen en/of containers gebruikt dan wel ter beschikking stelt ter uitvoering van
enige met Attero gesloten Overeenkomst, garandeert de Wederpartij dat deze voertuigen en/of
containers aan alle daartoe gestelde (wettelijke) eisen voldoen. Bovendien zal de Wederpartij de voertuigen
gedurende de Overeenkomst verzekerd houden voor wettelijke aansprakelijkheid en tegen alle (overige) voor6

komende risico’s.
3. Indien van toepassing, dient de Wederpartij voor haar rekening en risico zorg te dragen voor belading van haar
voertuig conform de wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden.
4. De Wederpartij dient voor haar rekening en risico zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de door
haar te transporteren dan wel te verzenden goederen, Zaken, Afvalstoffen en Bouw-, Brand-, Meststoffen
en/of Compost. Bovendien garandeert de Wederpartij dat de verpakkingen voldoen aan alle daartoe gestelde
(wettelijke) eisen.
5. De Wederpartij vrijwaart Attero voor eventuele aanspraken van derden in verband met het gebruik van de (ter
beschikking gestelde) voertuigen.
6. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door of in verband met ondeugdelijke verpakking van
Zaken.

1.11 Beëindiging

1. Attero heeft te allen tijde de bevoegdheid de Overeenkomst tussentijds op te zeggen door middel van een
schriftelijke mededeling aan de Wederpartij mits met opgave van voldoende gewichtige redenen. Van een
gewichtige reden is in ieder geval sprake in geval van overheidsmaatregelen van dien aard dat naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verlangd of in geval de Wederpartij niet over de vereiste vergunningen beschikt. Hierbij geldt dat Attero
niet jegens de Wederpartij of een derde enige schadevergoeding verschuldigd is en hem toekomende rechten
van onder meer schadevergoeding, boete en nakoming behoudt.
2. Indien de Wederpartij tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst, ofwel in redelijkheid geacht kan
worden dat deze niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, alsmede in geval ten aanzien van de
Wederpartij faillissement wordt aangevraagd, de Wederpartij – al dan niet voorlopig - surseance van
betaling wordt verleend en in geval van stillegging, liquidatie of overname of daarmee vergelijkbare toestand
van de onderneming van de Wederpartij, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Attero het
recht:
• de Overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan de Wederpartij mits de niet nakomende Wederpartij niet binnen een redelijk gestelde
termijn na ontvangst van de kennisgeving de verplichtingen alsnog nakomt;
• de betalingsverplichtingen op te schorten;
• de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening van de Wederpartij aan derden
op te dragen.
Voor een en ander geldt dat Attero jegens de Wederpartij of een derde niet enige schadevergoeding verschuldigd is
en hem toekomende rechten van onder meer schadevergoeding, boete en nakoming behoudt. Alle vorderingen die
Attero in geval van beëindiging van de Overeenkomst op de Wederpartij mocht hebben, zijn onmiddellijk en ten volle
opeisbaar vermeerderd met kosten van incasso.

1.12 Overmacht

1. Attero is niet in verzuim en de Wederpartij heeft geen aanspraak op enige schadevergoeding indien de
nakoming van verplichtingen verhinderd wordt door een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
(overmacht). Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer maar niet uitsluitend sprake in geval van
oorlog of vijandelijkheden, oproer of burgerlijke onlusten, overstromingen of andere natuurrampen, kernrampen of andere van buiten komende onheilen, blokkades, stakingen, bedrijfsstoringen, ongevallen, brand, be-/
verwerkingsverbod van overheidswege of bovenmatig ziekteverzuim.
2. Voor zover sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een verplichting door de Wederpartij die niet
aan haar kan worden toegerekend (overmacht), is deze niet tot een boete en/of schadevergoeding verplicht
mits de Wederpartij onverwijld de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk, per aangetekend schrijven,
aan Attero mede heeft gedeeld.
3. In een ex lid 2 van dit punt genoemd geval is Attero bevoegd zijn betalingsverplichtingen op te schorten. In7

dien de overmachtsituatie langer duurt dan 30 dagen, is Attero bevoegd de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enig recht op boete en/of
schadevergoeding voor de Wederpartij.

1.13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Tenzij anders overeengekomen, is Attero uitsluitend aansprakelijk voor de door de Wederpartij geleden of nog
te lijden schade indien die schade het gevolg is van een aan Attero toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of een onrechtmatige daad, mits deze aansprakelijkheid door zijn
verzekeringsmaatschappij wordt gedekt.
2. Mocht Attero aansprakelijk zijn in een geval als in lid 1 van dit punt genoemd en de verzekeringsmaatschappij van Attero geen schade uitkeren of blijkt dat de schade niet gedekt is, dan is Attero aansprakelijk voor de
schade tot een maximum van ¤50.000,00 per afgesloten Overeenkomst.
•

Attero is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of andere indirecte schade die de Wederpartij lijdt of
zal lijden, gederfde winst en gemiste besparingen daaronder begrepen, behoudens voor zover de schade is te
wijten aan opzet of grove schuld.

•

Mocht Attero aansprakelijk gesteld worden door de Wederpartij, dan kan enkel die juridische entiteit van Attero aansprakelijk worden gesteld die een Aanvraag dan wel een Aanbieding heeft gedaan of die juridische entiteit
waarmee de Wederpartij een Overeenkomst gesloten heeft. De Wederpartij dient zich, voor zover mogelijk,
volledig te verzekeren tegen eventuele door Attero te lijden schade als gevolg van een
tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door de Wederpartij dan wel onrechtmatige daad. De
Wederpartij biedt Attero uit eigen beweging inzage in de betreffende verzekeringspolissen onmiddellijk bij
het aangaan van de Overeenkomst. In het geval van aanneming van werk zal Attero mede ten behoeve van
zijn Wederpartij (en) en hun onderaannemers, een Construction All Risk (CAR) verzekering (hierna ook wel te
noemen “C.A.R.”)-verzekering afsluiten, tenzij anders overeengekomen.

•

De Wederpartij is jegens Attero volledig aansprakelijk voor alle (indirecte) schade, bedrijfsschade daaronder
begrepen, berokkend aan (personeel van) Attero, aan derden of aan eigendommen van (personeel van)
Attero, welke schade door (personeel van) de Wederpartij, een door de Wederpartij ingeschakelde derde en/of
door haar gebruikt materiaal is veroorzaakt.

•

Verzekering door de Wederpartij leidt niet tot beperking van haar aansprakelijkheid noch tot
medeaansprakelijkheid van Attero.

•

De Wederpartij vrijwaart Attero, zijn werknemers en andere door Attero ingeschakelde (rechts)personen voor
alle aanspraken van derden op vergoeding van schade voortvloeiende uit Overeenkomsten en/of
overtredingen van wettelijke voorschriften, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Attero,
zijn werknemers en andere door Attero ingeschakelde (rechts)personen.

1.14 Geheimhouding

1. De Wederpartij houdt alle informatie geheim die zij, al dan niet rechtstreeks, van of over Attero kent dan wel
heeft leren kennen en waarvan vaststaat dat deze vertrouwelijk van aard is, dan wel waarvan hij de
vertrouwelijkheid in redelijkheid behoort te onderkennen. Deze verplichting geldt niet - de bewijslast
hiertoe rust bij de Wederpartij - ten aanzien van informatie:
• die reeds bij de Wederpartij bekend is, tenzij deze informatie onder geheimhouding is verstrekt;
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•

die onafhankelijk van de verstrekkende partij door de ontvangende partij rechtmatig is verzameld

•

die op gerechtelijk bevel openbaar gemaakt dient te worden;

•

waarvan partijen schriftelijk overeenkomen dat deze niet onder de geheimhouding valt;

•

die bij het publiek bekend is.

•

De Wederpartij mag nimmer Zaken en/of Diensten die gezamenlijk met Attero zijn ontwikkeld, zonder schriftelijke toestemming van Attero ten behoeve van derden gebruiken.

•

De Wederpartij mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Attero generlei vorm van publiciteit
geven aan de uitvoering van de Overeenkomst.

•

Bij overtreding van de verplichting tot geheimhouding is de Wederpartij aan Attero een boete verschuldigd
van Euro 25.000,- per gebeurtenis. Daarnaast heeft Attero recht op vergoeding door de Wederpartij van door
hem geleden schade.

1.15 Eigendomsrechten

1. De Wederpartij zal zich onthouden van schending van (intellectuele en industriële) eigendomsrechten of
andere rechten van Attero.
2. Alle rechten ten aanzien van Diensten en Zaken, inclusief materialen en onderdelen, welke Attero ten
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking stelt blijven berusten bij Attero.
3. De Wederpartij draagt, tegelijkertijd met het uitbrengen daarvan, alle aan Attero verstrekte adviezen,
voorgestelde wijzen van uitvoering, ontwerpen, berekeningen, tekeningen, beschrijvingen, schetsen en
dergelijke, in welke vorm dan ook, om niet over aan Attero inclusief eventuele andere auteursrechten of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten daarop.
4. De Wederpartij garandeert dat het gebruik, daaronder doorverkoop begrepen, van Diensten, Zaken of
hulpmiddelen geen inbreuk oplevert op (industriële en intellectuele) eigendomsrechten van derden.

1.16 Onderaanneming

1. Voor onderaannemers en door de Wederpartij ingeschakelde derden staat de Wederpartij in als voor haar eigen
handelen of nalaten. De Wederpartij staat ervoor in dat Attero zijn bevoegdheden uit hoofde van deze Overeenkomst rechtstreeks jegens de onderaannemer en/of derden kan uitoefenen onverminderd het recht van
Attero om nakoming te vorderen van de Wederpartij. Attero is nimmer verantwoordelijk voor de door onderaannemers dan wel door onderaannemers ingeschakelde derden veroorzaakte schade.
2. De Wederpartij is gehouden dat onderaannemers of door haar ingeschakelde derden kennis nemen van deze
algemene voorwaarden en daarbij behorende reglementen.
3. Attero is te allen tijde bevoegd gebruik te maken van derden bij de uitvoering van werkzaamheden,
Diensten dan wel de Levering van Zaken. Derden zijn verantwoordelijk voor hun eigen handelen en nalaten.

1.17 Overname

1. Attero is te allen tijde bevoegd zijn rechtsverhouding uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde,
waarvoor de Wederpartij reeds nu voor alsdan toestemming verleent.
2. Het is de Wederpartij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Attero niet toegestaan om haar
schulden aan Attero, haar vorderingen op Attero of haar rechtsverhouding tot Attero aan een derde over te
dragen.
3. Het is de Wederpartij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Attero niet toegestaan om de zeggenschap over c.q. de aandelen van haar onderneming over te dragen aan een derde. Een toestemming zal niet
op onredelijke gronden worden onthouden.
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1.18 Personeel

1. De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat het personeel dat zij gebruikt, al dan niet ingehuurd, bij de
uitvoering van de Overeenkomst voldoet aan alle door Attero gestelde eisen of bij afwezigheid daarvan aan de
algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid. Attero is bevoegd te eisen personeel te vervangen, indien
het naar zijn redelijk oordeel niet voldoet aan de gestelde eisen.
2. De Wederpartij als ook het door haar ingezette personeel zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen en bepalingen zoals onder meer (maar niet uitsluitend)
vastgesteld in:
• de Arbeidsomstandighedenwet en alle daaruit voorvloeiende en/of daarmee samenhangende
besluiten;
• de AI-bladen van de Arbeidsinspectie;
• de veiligheidsreglementen en/of veiligheidsvoorschriften van Attero.
3. De Wederpartij zal zorg dragen voor de in verband met de uitvoering van de Overeenkomst vereiste
vergunningen betrekking hebbende op door haar ingezette arbeidskrachten. De Wederpartij verschaft voor
aanvang van de werkzaamheden van de betrokkenen uit eigen beweging een kopie van de nodige
vergunningen en een kopie van het identificatiebewijs aan Attero.
4. Indien de Wederpartij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de in dit artikel genoemde, is deze volledig aansprakelijk voor alle schade die Attero als gevolg hiervan lijdt. De Wederpartij vrijwaart Attero voor alle
eventuele aanspraken van derden.
5. Indien en voor zover van toepassing is de zogeheten Wet ketenaansprakelijkheid op de Overeenkomst van
toepassing en dient de Wederpartij aan alle uit deze wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

1.19 Conversie

1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van
de overige voorwaarden onverlet. Partijen worden geacht alsnog een wel rechtsgeldige bepaling overeen te
komen die qua inhoud en strekking zo nauw mogelijk aansluit bij die nietige of vernietigbare bepaling.

1.20 Vertaling

1. Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in het Engels en
Duits. Bij onduidelijkheid en verschil in interpretatie en/of uitleg van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst
te allen tijde doorslaggevend.

1.21 Geschillen

1. Eventuele geschillen die voorvloeien uit de rechtsverhouding tussen Partijen zullen beoordeeld worden naar
Nederlands recht.
2. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Tenzij in een Overeenkomst anders is bepaald, zullen eventuele geschillen bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch, tenzij de
kantonrechter van woonplaats van gedaagde absoluut en relatief bevoegd is van het geschil kennis te
nemen.
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Hoofdstuk 2 - Aanbieding en Bewerking en/of
verwerking van Afvalstoffen
Onverkort hetgeen in hoofdstuk 1 is bepaald, is op de Aanbieding en Be-/verwerking van Afvalstoffen hoofdstuk
2 van toepassing. Dit hoofdstuk omvat de Aanbieding van Afvalstoffen door de Wederpartij aan Attero en de Be-/
verwerking van de Afvalstoffen door Attero.

2.1 Aanbieding en Be-/verwerking

1. De Wederpartij kan met instemming van Attero Afvalstoffen aanbieden op een verwerkingslocatie van
Attero.
2. De Wederpartij is verplicht om en staat ervoor in – tevens op ieder moment dat Attero dit verzoekt – een
duidelijke schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling als ook de
gevarenklassen van de Afvalstoffen aan Attero te verstrekken. Indien de aard, de eigenschappen of de samenstelling van de Afvalstoffen wijzigt, is de Wederpartij verplicht dit uit eigen beweging onmiddellijk aan Attero
te melden.
•

De Wederpartij staat tegenover Attero in voor de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de
door haar aangeboden Afvalstoffen, alsmede (overeenstemming met) de etikettering van de Afvalstoffen
op het vervoermiddel en de daarbij behorende documenten.

•

Attero kan te allen tijde de Afvalstoffen op alternatieve wijzen c.q. op een alternatieve (verwerkings)
locatie (doen) verwijderen c.q. Be-/verwerken.

•

De Wederpartij dient zich op een verwerkingslocatie van Attero te allen tijde te houden aan het daar geldende Locatiereglement en/of de aanwijzingen van het daar aanwezige personeel van Attero. De Wederpartij kan om een kopie van het Locatiereglement bij Attero verzoeken.

•

De Wederpartij garandeert dat zij aan alle regelgeving voldoet en over alle vergunningen beschikt om de
Afvalstoffen aan te bieden aan Attero. Indien blijkt dat de Wederpartij onjuiste informatie heeft verstrekt
aan Attero, heeft Attero het recht om de daardoor geleden (imago)schade bij de Wederpartij neer te leggen.

•

Tenzij anders overeengekomen geschiedt het laden, transport en lossen van de Afvalstoffen voor
rekening en risico van de Wederpartij.

2.2 Acceptatie

1. De door de Wederpartij aangeboden Afvalstoffen dienen te voldoen aan:
• hetgeen tussen Partijen is overeengekomen;
• het vigerende Acceptatiereglement;
• de eisen die aan Afvalstoffen gesteld worden door de vigerende (milieu)wetgeving.
2. Acceptatie van de door de Wederpartij aangeboden Afvalstoffen geschiedt conform het
Acceptatiereglement. De Wederpartij kan te allen tijde een kopie van dit reglement bij Attero opvragen. Attero
is bevoegd het Acceptatiereglement gedurende de Overeenkomst te wijzigen indien technische omstandigheden of overheidsvoorschriften hiertoe noodzaken.
3. Afvalstoffen kunnen te allen tijde worden geweigerd door Attero. Uitgangspunt voor het handelen van
Attero is vastgelegd in het Acceptatiereglement.
4. Tenzij anders overeengekomen, gaan eigendom en risico van de Afvalstoffen over op Attero op het moment
dat de Afvalstoffen conform het Acceptatiereglement door hem zijn geaccepteerd.
5. Tenzij anders overeengekomen geldt in afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit punt dat bij tijdelijke
opslag van de Afvalstoffen geen overgang van eigendom en risico plaatsvindt.
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6.

Attero is te allen tijde bevoegd om extra kosten bij de Wederpartij in rekening te brengen die hij heeft moeten
maken in verband met de aanlevering van Afvalstoffen die niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

2.3 Stagnatie

1. Tenzij anders overeengekomen, treden Partijen in overleg in geval er een stagnatie optreedt in de acceptatie
door Attero van de Afvalstoffen gedurende 30 achtereenvolgende werkdagen.
Mochten Partijen gezamenlijk tot de conclusie komen dat de Overeenkomst beëindigd moet worden, dan
heeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Hoofdstuk 3 - Verkoop en Levering van Afval-, Bouw-,
Brand-, Mest- en Reststoffen, Compost
of goederen
Onverkort hetgeen in hoofdstuk 1 is bepaald, is op de verkoop en Levering van Afval-, Bouw-, Brand-, Mest- en
Reststoffen, Compost of goederen hoofdstuk 3 van toepassing. Dit hoofdstuk omvat de verkoop en Levering van
Afval-, Bouw-, Brand-, Mest- en Reststoffen, Compost of goederen door Attero aan een Wederpartij.

3.1 Levering

1. Attero levert op verzoek van de Wederpartij Afval-, Bouw-, Brand-, Mest- en Reststoffen, Compost of
goederen aan de Wederpartij.
2. Tenzij anders overeengekomen is de Wederpartij verplicht de order tot afname van Afval-, Bouw-, Brand-,
Mest- en Reststoffen, Compost of goederen bij Attero op de overeengekomen datum af te nemen.
3. Attero stelt de Wederpartij onverwijld in kennis indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan
overschrijding van de overeengekomen levertijden verwacht kan worden. De overeengekomen levertijden zijn
voor Attero niet fataal.
4. De Wederpartij erkent dat zij over alle informatie beschikt waarvoor de Afval-, Bouw-, Brand-, Mest- en Reststoffen, Compost of goederen geleverd door Attero gebruikt en toegepast kunnen worden. De
Wederpartij garandeert dat zij alle informatie inzake het gebruik en de toepasbaarheid van de Afval-, Bouw-,
Brand-, Mest- en Reststoffen, Compost of goederen geleverd door Attero verschaft aan haar
afnemers waaraan zij de Afval-, Bouw-, Brand-, Mest- en Reststoffen, Compost of goederen overdraagt.
5. In het geval dat Afval-, Bouw-, Brand-, Mest- en Reststoffen, Compost of goederen over de Nederlandse
grenzen geleverd worden door Attero en aangemerkt worden als afvalstof is de EVOA van toepassing. Partijen verklaren de op grond van deze verordening rustende verplichtingen, waaronder mede doch niet alleen
worden begrepen het volgen van de kennisgevingprocedure door Attero en de Wederpartij, naar behoren en
voorspoedig na te komen.
6. In geval van export van Afvalstoffen is de Wederpartij verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één
kalenderjaar, of zoveel eerder als door het bevoegd gezag verlangd, na ontvangst van de Afvalstoffen aan Attero een verklaring te verstrekken dat de Afvalstoffen op milieu hygiënisch verantwoorde wijze zijn verwerkt.

3.2 Compost

1. Tenzij anders overeengekomen geldt dat indien Attero Compost verkoopt, deze zal voldoen aan de huidige
Meststoffenwet en daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten en –regelingen of eventueel in de toekomst
herziene uitvoeringsbesluiten en regelingen.
2. De Wederpartij zal aan alle administratieve verplichtingen en toepassingseisen voldoen die de Meststoffenwet
en daaruit vloeiende uitvoeringsbesluiten en -regelingen stellen.
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3.3 Bouwstoffen
1.

Tenzij anders overeengekomen zijn op de afname en aanlevering van Bouwstoffen het Besluit Bodemkwaliteit
alsmede Regeling Bodemkwaliteit en alle daaraan gerelateerde wet- en/of regelgeving van toepassing.
2. De Wederpartij zal aan alle administratieve verplichtingen voldoen die het Besluit Bodemkwaliteit alsmede
Regeling Bodemkwaliteit en de daaraan gerelateerde wet- en/of regelgeving stellen.

3.4 Eigendom- en risico-overgang
1.

Tenzij anders overeengekomen gaan eigendom en risico van de Afval-, Bouw-, Brand-, Mest- en Reststoffen,
Compost of goederen over van Attero op de Wederpartij op het moment dat deze het terrein van Attero verlaten.
2. De Wederpartij is bevoegd de geleverde Afval-, Bouw-, Brand-, Mest- en Reststoffen, Compost of overige
goederen binnen een overeen te komen termijn te keuren. Zijn Partijen geen termijn overeengekomen, dan
dient keuring te geschieden met bekwame spoed, doch ten minste binnen 5 werkdagen na in
ontvangstname. Bij afkeuring dient de Wederpartij Attero onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. De Wederpartij dient Attero een redelijke termijn te bieden de door de Wederpartij geuite klacht te herstellen.
3. Afgekeurde Afval-, bouw-, Brand-, Mest- en Reststoffen, Compost of overige goederen worden op kosten
van de Wederpartij terug gezonden naar Attero dan wel onder haar gehouden totdat Attero aangeeft hoe te
handelen met de geleverde Zaken. Eventuele opslag geschiedt voor rekening en risico van de Wederpartij.
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