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ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE AFVAL-
VERWERKING STAINKOELN

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. AVS: Afvalverwerking Stainkoeln B.V.;
b. vergunninghouder: Afvalbeheer Regio Centraal

Groningen (ARCG);
c. afvalverwerkingsinrichting de inrichting tot be-

heer, verwerking en bewerking van afvalstoffen en
niet-afvalstoffen, gelegen aan de Winschoterweg 1
te Groningen, plaatselijk bekend als de locatie "de
Stainkoeln". De afvalverwerkingsinrichting bestaat
uit een gedeelte waar afvalstoffen door storten
duurzaam worden verwijderd en een gedeelte waar
afvalstoffen worden op- en overgeslagen en/of wor-
den be- en verwerkt;

d. aanbieder: diegene die jegens AVS  te kennen geeft
afvalstoffen of niet-afvalstoffen ter verwijdering
(storten) en/of be- of verwerking en/of op- of over-
slag aan te bieden;

e. afvalstoffen: alle door de aanbieder aan AVS aange-
boden stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan
de aanbieder zich, met het oog op de verwijdering
daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of
zich moet ontdoen;

f. niet-afvalstoffen: alle door de aanbieder aan AVS
aangeboden stoffen, preparaten of voorwerpen,
waarvan de aanbieder zich, met het oog op de ver-
wijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen of zich moet ontdoen, en die op grond van
vigerende wet- en regelgeving niet wordt gekwalifi-
ceerd als afvalstof dan wel waarvan de kwalificatie
afvalstof is komen te vervallen;

g. gevaarlijke afvalstoffen: afvalstoffen als bedoeld
in artikel 4 van de Regeling Europese afvalstoffenlijst
(Europese Afvalstoffenlijst (Staatscourant 28 maart
2002, nr. 62, laatstelijk gewijzigd Staatscourant 4 mei
2015, nr. 12342);

h. asbesthoudende afvalstoffen: afvalstoffen veront-
reinigd met asbest;

i. groenafval: afval in de vorm van takken, houtsnip-
pers, berm- en slootruigte of overig plantaardig afval
(niet zijnde GFT-afval, tenzij GFT-afval geen groente-
en fruitresten bevat).

j. algemene voorwaarden: deze algemene voor-
waarden inzake Afvalverwerking ‘De Stainkoeln’.

k. begeleidingsbrief: het formulier dat is opgenomen
in de bijlage bij de Regeling melden bedrijfsafval-
stoffen en gevaarlijke afvalstoffen, welke bij het
transport van afval aanwezig dient te zijn;

l. acceptatie: de vaststelling door AVS dat de aard, ei-
genschappen en samenstelling van de door een
aanbieder aangeboden afvalstoffen (of niet-afval-
stoffen) overeenstemmen met de acceptatiecriteria
die voortvloeien uit de vergunning, toepasselijke
wet- en regelgeving en deze algemene voorwaar-
den.

m. afvalstroomnummer:  een  door  AVS  aan  een  aan-
bieder afgegeven nummer als bedoeld in artikel 9 lid
1 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en ge-
vaarlijke afvalstoffen.

n. eural-code: de code die overeenkomstig de Rege-
ling Europese afvalstoffenlijst (Staatscourant

28 maart 2002, nr. 62, laatstelijk gewijzigd Staats-
courant 4 mei 2015, nr. 12342) bij een bepaalde af-
valstof hoort.

o. afvalwater: alle door de aanbieder aan AVS aange-
boden water, waarvan de aanbieder zich ontdoet,
voornemens is zich te ontdoen, of zich moet ont-
doen, als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieube-
heer, en welke per as wordt aangevoerd. Op de aan-
bieding van afvalwater is specifiek artikel 21 van de
algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

vanaf het moment dat een aanbieder aan AVS ken-
baar maakt zich van afvalstoffen (of in voorkomend
geval van niet-afvalstoffen) te willen ontdoen door
deze ter acceptatie aan AVS aan te bieden.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voor-
waarden van de aanbieder wordt hierbij uitdrukke-
lijk afgewezen.

2.3 Zodra de aanbieder afvalstoffen (of niet-afvalstof-
fen) ter acceptatie c.q. ter verwijdering op de afval-
verwerkinginrichting aanbiedt, verklaart de aanbie-
der zich akkoord met de onderhavige algemene
voorwaarden.

2.4 Indien de aanbieder vóór de totstandkoming van de
overeenkomst met AVS niet akkoord gaat met één
of meer voorwaarden van de algemene voorwaar-
den, dient hij dit door specifieke verwijzing naar
deze voorwaarde(n) uitdrukkelijk aan AVS kenbaar
te maken. Een verwijzing in algemene zin naar deze
algemene voorwaarden wordt niet geaccepteerd.

2.5 Op van de onderhavige algemene voorwaarden af-
wijkende bedingen kan door de aanbieder slechts
een beroep worden gedaan, indien en in zoverre
deze door AVS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Schriftelijk overeengekomen afwijkingen gelden
niet voor volgende overeenkomsten, tenzij dit uit de
schriftelijk overeengekomen afwijkingen blijkt.

2.6 Indien de aanbieder een overeenkomst heeft met
AVS op grond waarvan de aanbieder  gerechtigd is
afvalstoffen (of niet-afvalstoffen) ter acceptatie aan
te bieden zonder daartoe een nieuwe overeenkomst
aan te gaan, geeft de aanbieder door het aanbieden
van de door de aanbieder ondertekende begelei-
dingsbrief als bedoeld in artikel 4 vierde lid van deze
algemene voorwaarden aan in te stemmen met
deze algemene voorwaarden.

2.7 De aanbieder, alsmede door de aanbieder ingescha-
kelde derden, is/zijn verplicht om zich binnen het
terrein van de afvalverwerkinginrichting te houden
aan de aanwijzingen van medewerkers van AVS. De
aanbieder draagt zorg dat door hem ingeschakelde
derden van deze algemene voorwaarden op de
hoogte zijn.

2.8 Bij het niet voldoen aan onderhavige algemene
voorwaarden, alsmede bij het niet opvolgen van
voornoemde aanwijzingen, kan de aanbieder de
toegang tot de afvalverwerkinginrichting met di-
recte ingang worden ontzegd.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1 Tussen AVS en aanbieder komt een overeenkomst

tot stand door de schriftelijke aanvaarding door de
aanbieder van een aanbieding van AVS. Een aan-
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vaarding per fax of per e-mail geldt als een schrifte-
lijke aanvaarding. De aanvaarding van een gedeelte
van de aanbieding van AVS doet geen overeen-
komst tot stand komen.

3.2 Een overeenkomst kan ook tot stand komen indien
een mondelinge afspraak tussen partijen door AVS
schriftelijk naar de aanbieder wordt vastgelegd. Een
vastlegging door AVS van de mondelinge afspraak
per e-mail of per fax  naar de aanbieder geldt ook als
een schriftelijke vastlegging.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
draagt iedere partij zijn eigen kosten met betrekking
tot en de gevolgen van de voorbereiding, onderhan-
deling en totstandkoming van de overeenkomst tus-
sen partijen.

3.4 De overeenkomst kan tevens tot stand komen zon-
der uitdrukkelijke aanvaarding door de aanbieder
van  de  aanbieding  van  AVS,  indien  de  aanbieder
overeenkomstig de begeleidingsbrief en deze alge-
mene voorwaarden een aanvang neemt met het le-
veren van de aangeboden afvalstoffen (of niet-afval-
stoffen).

3.5 De schriftelijke aanvaarding door aanbieder van de
aanbieding van AVS dient te geschieden door een
daartoe bevoegde persoon. Op verzoek van AVS
dient de ondertekenaar zijn bevoegdheid daartoe
aan te tonen. Indien de schriftelijke aanvaarding ge-
schiedt door een persoon die daartoe niet bevoegd
is dient dit uitdrukkelijk bij de aanvaarding van de
aanbieding te worden vermeld.

3.6 De aanbieder dient in de overeenkomst met AVS aan
te geven welke persoon of personen namens de
aanbieder bevoegd zijn in het kader van de overeen-
komst uitvoeringshandelingen te verrichten. Onder
het verrichten van een uitvoeringshandeling wordt
onder meer verstaan het ondertekenen van de in ar-
tikel 4 lid 4 bedoelde begeleidingsbrief.

ARTIKEL 4 AANBIEDING AFVALSTOFFEN
4.1 De aanbieder van (gevaarlijke) afvalstoffen  verstrekt

een omschrijving van de aard, eigenschappen en sa-
menstelling van die afvalstoffen als bedoeld in arti-
kel 10 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen.

4.2 De omschrijving bedoeld in het vorige lid omvat in
ieder geval de van toepassing zijnde code als be-
doeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst
(eural-code), de bron en oorsprong van de afvalstof-
fen, en gegevens over het proces waarbij de afval-
stoffen zijn ontstaan. De omschrijving dient verder
onder meer te omvatten:
a. raming van de gewichtshoeveelheid;
b. naam en adres aanbieder;
c. oorzaak verontreiniging;
d. aard verontreiniging;
e. bijzondere kenmerken aangeboden afval:
§ droge stof-gehalte (alleen bij gevaarlijk af-
val);
§ pH (alleen bij gevaarlijk afval);
§ geur;
§ steekvastheid;
§ oplosbaarheid;
§ stuifgevoeligheid;
§ vormgrootte

f analyserapport van een representatief monster
van de partij afval of een bodemonderzoeksrap-
port. De monsterneming dient plaats te vinden

door een gecertificeerde persoon of instelling als
bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstof-
fen en gevaarlijk afval. Het analyserapport of bo-
demonderzoeksrapport dient te zijn voorzien
van analyses verricht door een geaccrediteerd
laboratorium en dient de concentraties van alle
verontreinigingen weer te geven. In overleg met
AVS kan een analysepakket worden samenge-
steld.

g tenzij anders overeengekomen tussen AVS en
aanbieder dient voor te storten korrelvormig ge-
vaarlijk afval te worden aangetoond dat wordt
voldaan aan de grenswaarden zoals opgenomen
in de bijlage bij het Besluit stortplaatsen en stort-
verboden afvalstoffen.

4.3 Elke aanbieder die afvalstoffen aan AVS aanbiedt
dient voorafgaand aan die aanbieding te beschikken
over een door AVS afgegeven afvalstroomnummer.
Een afvalstroomnummer kan bij AVS worden aange-
vraagd en wordt door AVS schriftelijk of per e-mail
aan de aanbieder verstrekt.

4.4 De aanbieder of de vervoerder van afvalstoffen is
verplicht, alvorens de afvalstoffen ter verwijdering
aan te bieden een begeleidingsbrief aan AVS te
overleggen. Op de begeleidingsbrief dienen de vel-
den (1) afzender, (2) factuuradres, (3a) ontdoener,
(3b) locatie van herkomst, (4a) uitbesteed vervoer-
der,  (4b)  locatie  van  bestemming,  (5)  getranspor-
teerd door (inclusief kenteken transportmiddel), (6)
afvalstroomnummer, gebruikelijke benaming afval-
stoffen en eural-code, volledig te zijn ingevuld.

4.5 De begeleidingsbrief dient tenminste door de ont-
doener,  de  transporteur  en  door  AVS  te  zijn  of  te
worden ondertekend. De ondertekening van de be-
geleidingsbrief door AVS houdt niet in dat AVS de
betreffende hoeveelheid afvalstoffen heeft geac-
cepteerd als bedoeld in artikel 6 van deze algemene
voorwaarden.

4.6 Bij vooraf aangemelde partijen afvalstoffen, dient op
de begeleidingsbrief ook het door AVS verstrekte
partijnummer te worden vermeld.

4.7 In het geval dat de aanbieder afvalstoffen levert in
afwijking van de vermelding in de omschrijving als
bedoeld in het eerste lid van dit artikel dan wel in af-
wijking van de overeenkomst tussen AVS en aanbie-
der, dient de aanbieder dit terstond aan AVS te mel-
den.

ARTIKEL 5 AANBIEDING ASBESTHOUDENDE AF-
VALSTOFFEN

5.1 Op de aanbieding van asbesthoudende afvalstoffen
is het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voor-
waarden onverkort van toepassing.

5.2 Asbest c.q. asbesthoudende afvalstoffen dienen in
vochtige toestand in gesloten dubbele verpakking
van voldoende sterkte (minimale dikte enkelvou-
dige  verpakking  0,2  mm)  voorzien  van  de  aandui-
ding "asbesthoudend afval" te worden aangeboden.
Asbesthoudende grond en bagger dient te worden
aangevoerd in depotbags met gesloten binnenfolie
of in bigbags voorzien van vloeistofdichte liner.

5.3 Het aanvoeren van asbesthoudend afval afkomstig
uit selectieve sloop en ontmanteling dient in overleg
met AVS te geschieden en dient minimaal een werk-
dag van te voren te worden aangemeld.
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5.4 Asbesthoudend afval, dat op pallets wordt aangebo-
den, kan enkel op donderdagen, niet zijnde feestda-
gen, worden aangevoerd tussen 7.00 uur en 12.00
uur.
Het op pallets aangevoerde asbesthoudend afval
dient op een vlakke, voor een shovel, uitgerust met
pallethaken, bereikbare laadvloer aangeleverd te
worden.

5.5 Indien het asbesthoudende afval in zogenaamde
containerdepotbags (speciaal ontworpen voor as-
besthoudend materiaal) wordt aangeboden, kan het
materiaal gedurende de openingstijden van de af-
valverwerkinginrichting worden aangevoerd, echter
uiterlijk tot 15.30 uur.

5.6 Asbest en asbesthoudend afval wordt op aanwijzing
van AVS gelost en op een zodanige wijze dat geen
beschadiging van de verpakking optreedt.

ARTIKEL 6 ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN
6.1 Op de afvalverwerkinginrichting worden door AVS

afvalstoffen geaccepteerd tenzij dit, gelet op de be-
en verwerkingsmethode en de op dat moment van
kracht zijnde wet- en regelgeving, niet mogelijk dan
wel niet is toegestaan.

6.2 Ter uitsluitende beoordeling van en door AVS kun-
nen aangeboden afvalstoffen worden geweigerd in-
dien deze:
a. vlees- of visafval, kadavers of pathologisch afval

bevatten;
b. worden aangeleverd in gesloten, dan wel geheel

of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen en
verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud
geen directe controle mogelijk is;

c. autocarrosserieën of onderdelen daarvan bevat-
ten alsmede autowrakken en auto-/motoronder-
delen, die olieresten en/of brandstoffen bevat-
ten of kunnen bevatten;

d. GFT-afval bevatten
6.3 Ter uitsluitende beoordeling van en door AVS kun-

nen afvalstoffen worden geweigerd ter voorkoming
of beperking van overlast of risico’s ten gevolge van:
a. een hinderlijke geur, stof of zwerfvuil;
b. lawaai en verkeer;
c. vogels, ongedierte en insecten;
d. brandende en/of smeulende afvalstoffen;
e. stoffen die binnen de normale bedrijfsvoering

ontvlambaar zijn en stoffen die explosie gevaar-
lijk zijn;

f. stoffen die irriterend of corrosief zijn;
g. stoffen die een sterk negatieve invloed hebben

op de arbeidsomstandigheden;
h. stoffen met een verhoogd risico op aantasting

van milieuvoorzieningen;
i. stoffen die een sterk negatieve invloed hebben

op de kwaliteit van het percolatiewater;
j. stoffen met irriterende, sensibiliserende, giftige,

of ziekteverwekkende eigenschappen;
k. aërosolen;
l. andere gevaarlijke eigenschappen als bedoeld

in bijlage III Richtlijn 2008/98/EG van 19 novem-
ber 2008 (bijlage III vervangen door Verordening
EU 1357/2014 van 18 december 2014).

6.4 De te storten afvalstoffen dienen steekvast te zijn. In-
dien de aan te bieden afvalstoffen niet steekvast zijn
kunnen AVS  en aanbieder separate afspraken ma-
ken over de acceptatie van deze niet-steekvaste af-
valstoffen.

6.5 Afval dat eenvoudig kan verstuiven en stof versprei-
dend afval mogen niet anders worden aangeleverd
dan in zwaar uitgevoerde kunststofzakken of in zo-
genaamde "big bags".

6.6  De  laadruimte  van  het  middel  van  transport  dient
aan alle zijden gesloten te zijn. Indien het middel van
transport niet aan alle zijden gesloten is dienen de
ladingen d.m.v. een zeil of een net afgedekt te wor-
den aangeboden.  Indien de laadruimte van het mid-
del van transport niet aan alle zijden afgesloten is
dient de lading goed gesjord te zijn.

6.7 Groenafval dat ter compostering wordt aangeboden
mag uitsluitend gescheiden van andere afvalstoffen
worden aangeboden. Indien de aanbieder van
groenafval weet dat het groenafval (chemische) ver-
ontreinigingen bevat of ziektekiemen, dan dient hij
dit voorafgaand aan de feitelijke levering van het
groenafval aan AVS te melden. Iepziekte dient te al-
len tijde te worden gemeld.

6.8 Gevaarlijke afvalstoffen mogen uitsluitend geschei-
den van andere afvalstoffen worden aangeboden.

6.9 De aanbieder krijgt, onverminderd het bepaalde in
artikel 7 van deze algemene voorwaarden, op basis
van de door hem/haar ter beschikking gestelde ge-
gevens als bedoeld in artikel 4 tweede lid binnen vijf
werkdagen schriftelijk bericht of de aangeboden af-
valstoffen door AVS (voorlopig) kunnen worden ge-
accepteerd voor verwijdering of op- en overslag. Zo-
lang de aangeboden afvalstoffen niet definitief door
AVS zijn geaccepteerd houdt AVS deze afvalstoffen
voor aanbieder in opslag. Pas na definitieve accepta-
tie van de aangeboden afvalstoffen worden deze af-
valstoffen eigendom van AVS.

ARTIKEL 7 CONTROLE
7.1 AVS heeft het recht om voorafgaande aan of gedu-

rende haar activiteiten een monster van de afvalstof-
fen te nemen of de afvalstoffen te keuren of te ana-
lyseren. Aan het uitvoeren of nalaten van een mon-
sterneming, keuring of analyse kan de aanbieder je-
gens AVS geen rechten ontlenen.

7.2 Indien uit de monsterneming, keuring of analyse
blijkt dat een bepaalde vracht van een aanbieder in
strijd is met de overeenkomst tussen AVS en aanbie-
der, of in strijd is met enige wettelijke bepaling of be-
paling in de vergunning voor de afvalverwerkingin-
richting, is AVS gerechtigd de aanbieder te somme-
ren de totale vracht afvalstoffen te  (doen) verwijde-
ren.

7.3 Indien de aanbieder geen gevolg geeft c.q. kan ge-
ven aan de in artikel 7.2 bedoelde sommatie tot di-
recte verwijdering van de partij afvalstoffen, is AVS
gerechtigd om de betrokken partij afvalstoffen voor
rekening en risico van de aanbieder te verwijderen
of te doen verwijderen en eventueel te laten verwer-
ken op de daartoe wettelijk voorgeschreven wijze,
eveneens voor rekening van de aanbieder.

7.4 In geval AVS een partij afvalstoffen verwijdert of
doet verwijderen als bedoeld in het vorige lid, dan
brengt zij daarvoor aanbieder, naast het bedrag ge-
moeid met de verwerking van het betreffende afval,
een nader te bepalen bedrag in rekening per ton
verwijderd afval.

7.5 Indien AVS genoodzaakt is, dan wel daartoe door
aanbieder wordt verzocht, een partij te verwijderen
afvalstoffen eerst in opslag te nemen, dan brengt
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AVS aanbieder daarvoor een bedrag per ton per
maand in rekening.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
8.1 Bij overtreding door of namens de aanbieder van de

voorwaarden in de overeenkomst en deze algemene
voorwaarden, waaronder onjuiste of onvolledige in-
vulling van de begeleidingsbrief, is de aanbieder je-
gens AVS, het personeel van AVS en eventuele der-
den, naast de kosten genoemd in artikel 7 lid 3, 4 en
5, aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt voor,
tijdens of na verwijdering, de op- of overslag of de
be- of verwerking van de betreffende afvalstoffen.
Onder schade worden tevens verstaan boetes die
door het bevoegd gezag aan AVS worden opgelegd
in  verband met  een overtreding als  bedoeld  in  dit
lid.

8.2 AVS is niet aansprakelijk voor door haar of door haar
ingeschakelde derden ontstane schade, welke is
ontstaan op het terrein van de afvalverwerkingin-
richting ten aanzien van de aanbieder, het door de
aanbieder gebruikte materieel en/of het door de
aanbieder ingeschakelde personeel en/of de door
de aanbieder ingeschakelde derden.

8.3 De aanbieder vrijwaart AVS voor aanspraken van
derden die verband kunnen houden met de uitvoe-
ring van de overeenkomst en/of deze algemene
voorwaarden.

8.4  Behoudens  bij  opzet  en bij  grove schuld,  is  AVS in
geen geval jegens de aanbieder aansprakelijk tot
vergoeding van schade die meer bedraagt dan an-
derhalf maal de totale som (exclusief belastingen en
heffingen) genoemd in de overeenkomst.

8.5 Partijen zullen er alles aan doen wat redelijkerwijs
mogelijk is om verliezen en eventuele schaden te
beperken.

8.6 Partijen zullen zich afdoende verzekeren voor hun
aansprakelijkheid jegens de andere partij en jegens
derden.

ARTIKEL 9 OPENINGSTIJDEN
Het aanleveren van afvalstoffen kan alleen geschieden
tijdens de door AVS bij de ingang van de afvalverwer-
kinginrichting aangegeven openingstijden.

ARTIKEL 10 HOEVEELHEDEN
10.1 De door de aanbieder of door de aanbieder inge-

schakelde derde aangevoerde hoeveelheid afval-
stoffen of niet-afvalstoffen wordt vastgesteld door
bepaling van het gewicht door middel van weging
op de (geijkte) weegbrug op de afvalverwerking-
inrichting. Indien de weegbrug op de afvalverwer-
kinginrichting buiten bedrijf is wordt de hoeveel-
heid bepaald door middel van een door AVS aan te
wijzen geijkte weegbrug.

10.2 De weegbrug op de afvalverwerkinginrichting
wordt jaarlijks in opdracht van AVS geijkt.

10.3 Geschillen over de hoeveelheid van de door of na-
mens de aanbieder aangevoerde afvalstoffen of
niet-afvalstoffen dienen onmiddellijk door de aan-
bieder aan AVS te worden gemeld. Gedurende het
bestaan van het geschil wordt de aanvoer van af-
valstoffen of niet-afvalstoffen opgeschort. AVS en
aanbieder treden met elkaar in overleg om een

voor beide partijen aanvaardbare oplossing van
het geschil te komen.

10.4 Grote hoeveelheden afvalstoffen van eenzelfde
soort kunnen worden geweigerd, dit ter beoorde-
ling van AVS. AVS kan in overleg met de aanbieder
een regeling treffen met betrekking tot een ge-
spreide aanlevering.

10.5 Onder grote hoeveelheden, als gesteld in het
vierde lid van dit artikel, wordt onder meer begre-
pen een hoeveelheid waarvan de stukgrootte
meer is dan 2 m3 of waarvan het gewicht meer is
dan 1000 kg per stuk, tenzij AVS anders oordeelt.

ARTIKEL11 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Een ieder die zich op het terrein van de afvalverwerking-
inrichting begeeft, dient zich te houden aan de bij AVS
geldende veiligheidsvoorschriften (het ‘Milieu- en vei-
ligheidsreglement’). Het Milieu- en veiligheidsregle-
ment ligt in het kantoor van de afvalverwerkingin-
richting ter inzage. Op aanvraag wordt een exemplaar
van het Milieu- en veiligheidsreglement toegezonden.

ARTIKEL 12 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, be-
slist AVS met inachtneming van de eisen van redelijk-
heid en billijkheid.

ARTIKEL 13 OVERMACHT
Overmacht  voor  AVS ontstaat,  indien de gehele  of  ge-
deeltelijke verwijdering van afvalstoffen wordt verhin-
derd door omstandigheden welke buiten de wil van AVS
zijn gelegen. Hierbij dient mede te worden begrepen:
oorlogsgevaar, staking, blokkade, oproer, rellen, onge-
vallen, brand, natuurgeweld, bedrijfsstaking, vertraagde
verstrekking aan AVS van bij derden bestelde zaken of
diensten en intrekking van de vergunning.

ARTIKEL 14 KENNISGEVING
De aanbieder stelt zijn personeel en door hem ingescha-
kelde derden in kennis van de inhoud van onderhavige
algemene voorwaarden. Onderhavige algemene voor-
waarden liggen voor kennisname in het kantoor op de
afvalverwerkinginrichting. Op verzoek wordt een exem-
plaar van de onderhavige algemene voorwaarden toe-
gezonden.

ARTIKEL 15 BETALING EN ZEKERHEID
15.1 Voor het verwerken van de afvalstoffen of niet-af-

valstoffen op de afvalverwerkinginrichting is de
aanbieder de met AVS overeengekomen vergoe-
ding verschuldigd. De overeengekomen vergoe-
ding luidt exclusief omzetbelasting en exclusief
belasting op milieugrondslag en eventuele ove-
rige heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders weerge-
geven. De overeengekomen vergoeding wordt
berekend  over  het  op  grond  van  artikel  10  be-
paalde gewicht.

15.2 Betalingen dienen à contant bij aflevering te ge-
schieden, tenzij anderszins overeengekomen met
AVS. Bedragen tot � 500 dienen in elk geval con-
tant te worden voldaan.

15.3 Is overeengekomen dat de aanbieder een factuur
zal worden gezonden, dan dient betaling van het
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aan AVS verschuldigde bedrag te geschieden bin-
nen dertig dagen na factuurdatum. De factuur
wordt verzonden naar de in veld (2) van de bege-
leidingsbrief als bedoeld in artikel 4 vierde lid van
deze algemene voorwaarden genoemde adres.
Indien dit adres onjuist blijkt te zijn danwel indien
de geadresseerde de rechtmatigheid van de fac-
tuur betwist dan zend AVS een nieuwe factuur aan
de in veld (3a) van de begeleidingsbrief ge-
noemde ontdoener. De ontdoener bedoeld in veld
(3a) van de begeleidingsbrief is in dat geval hoof-
delijk aansprakelijk voor de betaling van de fac-
tuur.

15.4 Bezwaren tegen facturen dienen binnen vijf werk-
dagen na factuurdatum aan AVS kenbaar te wor-
den gemaakt. De aldus ingediende bezwaren wor-
den onmiddellijk in behandeling genomen, maar
schorten de betalingsverplichting niet op. Het ont-
breken van een inkoopnummer (onder welke be-
naming ook) is eveneens geen reden om betaling
van de factuur op te schorten. Indien de tegen de
factuur ingediende bezwaren terecht blijken te
zijn zal AVS overgaan tot verrekening.

15.5 Indien op verzoek van de aanbieder, of indien AVS
daartoe genoodzaakt is, van de normale werktij-
den dient te worden afgeweken, is AVS gerechtigd
de daaruit voortvloeiende meerkosten bij de aan-
bieder in rekening te brengen.

15.6 AVS heeft te allen tijde het recht gehele of gedeel-
telijke vooruitbetaling van de prijs te vorderen
en/of anderszins zekerheidstelling te verlangen.
De aanbieder verstrekt op eerste verzoek van AVS
een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bank-
garantie van een naar de beoordeling van AVS ac-
ceptabele bankinstelling om nakoming van de
verplichtingen uit de overeenkomst of voortvloei-
ende uit deze algemene voorwaarden na te ko-
men.

15.7 De aanbieder doet afstand van enig recht op ver-
rekening van over en weer verschuldigde bedra-
gen.

15.8 Indien de aanbieder niet voldoet aan enige beta-
lingsverplichting, heeft AVS het recht al haar ver-
plichtingen uit de overeenkomst en deze alge-
mene voorwaarden op te schorten.

15.9 Indien de aanbieder enig door hem verschuldigd
bedrag niet op voet van het voorgaande voldoet,
is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra
de aanbieder met enige betaling in verzuim is, zijn
alle openstaande vorderingen van AVS op de aan-
bieder direct opeisbaar en treedt ook ten aanzien
van die vorderingen onmiddellijk het verzuim zon-
der ingebrekestelling in. Met ingang van de dag
waarop de aanbieder in verzuim is,  is hij  aan AVS
tevens de wettelijke rente verschuldigd, onver-
minderd enige overige aan AVS toekomende rech-
ten op vergoeding van schade welke met het ver-
zuim samenhangen of daaruit voortvloeien.

15.10 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
van  AVS,  verband  houdende  met  de  inning  van
enige vordering op de aanbieder of verband hou-
dende met het verweer tegen een ten onrechte
door de aanbieder gepretendeerde vordering, ko-
men voor rekening van de aanbieder. De buiten-
gerechtelijke kosten worden bij de inning van
enige vordering door AVS op de volgende wijze
berekend, waarbij de buitengerechtelijke kosten
minimaal � 40,00 zullen bedragen:

- over de eerste � 2.500,00: 15%;
- over de volgende � 2.500,00: 10%;
- over de volgende � 5.000,00: 5%;
- over de volgende � 190.000,00: 1%;
- over het meerdere 0,5%, met een maximum

van �6.775,00.
15.11 Onverminderd het bepaalde in artikel 2 zesde lid

kan de aanbieder die niet aan zijn betalingsver-
plichtingen voldoet door AVS de toegang tot de
afvalverwerkinginrichting worden ontzegd. Toe-
gang kan weer worden verleend, nadat door de
aanbieder volledig aan de verplichtingen is vol-
daan.

15.12 Indien tussen AVS en aanbieder een doorlopende
overeenkomst is gesloten wordt het overeengeko-
men tarief, tenzij in de overeenkomst anders is be-
paald, telkens per 1 januari van elk kalenderjaar
geïndexeerd conform de Consumenten prijsindex
alle huishoudens (2006 = 100).

ARTIKEL 16 CONVERSIE EN TEGENSTRIJDIGE BEPA-
LINGEN
16.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel

of gedeeltelijk door enige rechter als onredelijk
bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze ge-
acht te zijn geconverteerd in een bepaling welke,
voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud
en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwa-
rend kan worden aangemerkt. Een dergelijke kwa-
lificatie laat onverlet de geldigheid en toepasse-
lijkheid van de overige bepalingen.

16.2 In geval van onderling tegenstrijdige bepalingen
c.q. tussen AVS en aanbieder overeengekomen
voorwaarden geldt de volgende voorrangsvolg-
orde:
- wet- en regelgeving;
- vergunning Afvalverwerking Stainkoeln;
- overeenkomst tussen AVS en aanbieder;
- deze algemene voorwaarden;
- begeleidingsbrief.

ARTIKEL 17 GEHEIMHOUDING
17.1 Partijen zullen alle gegevens verband houdende

met de overeenkomst welke naar de aard als ver-
trouwelijk moeten worden beschouwd, strikt ver-
trouwelijk houden en behandelen. De vertrouwe-
lijke informatie zal niet worden gebruikt of geko-
pieerd, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van de overeenkomst tussen AVS en aanbieder of
voor het doel dat met de overeenkomst wordt be-
oogd. Als vertrouwelijke informatie moet in ieder
geval worden beschouwd informatie met betrek-
king tot  de  klanten van AVS en aanbieder,  tenzij
deze informatie een openbaar karakter heeft.

17.2 De geheimhoudingsverplichting blijft van toepas-
sing gedurende een periode van vijf jaar na beëin-
diging van de overeenkomst.

17.3 De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien
en voor zover AVS verplicht is op grond van wette-
lijke eisen of voorwaarden uit de vergunning ge-
houden is deze informatie op de deswege voorge-
schreven wijze kenbaar te maken.
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ARTIKEL 18 ONTBINDING EN BEËINDIGING
18.1 Iedere partij heeft de bevoegdheid door middel

van een schriftelijke kennisgeving tot ontbinding
van de overeenkomst, indien de andere partij toe-
rekenbaar of blijvend tekortschiet in de nakoming
van een verplichting uit de overeenkomst, tenzij
deze tekortkoming een ontbinding niet rechtvaar-
digt. Een tekortkoming in de nakoming van de ver-
plichtingen van aanbieder als bedoeld in artikel 3
lid 5 of artikel 4 lid 7 worden in ieder geval be-
schouwd als grond voor ontbinding.

18.2 Indien de nakoming van een verplichting niet blij-
vend onmogelijk is en de tekortkoming bestaat
niet uit overschrijding van fatale termijnen, is ont-
binding van de overeenkomst uitsluitend mogelijk
na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke in-
gebrekestelling, waarbij een redelijke termijn
wordt gesteld voor de zuivering van de tekortko-
ming en deze zuivering uitblijft.

18.3 AVS kan de overeenkomst zonder ingebrekestel-
ling met onmiddellijke ingang geheel of gedeelte-
lijk schriftelijk beëindigen indien:
- aanbieder (voorlopige) surseance van betaling

wordt verleend;
- sprake is van betalingsonmacht bij aanbieder;
- ten behoeve van aanbieder faillissement

wordt aangevraagd, aanbieder failliet wordt
verklaard, of aanbieder wordt geliquideerd of
beëindigd anders dan ten behoeve van recon-
structie of samenvoeging van ondernemin-
gen;

- wijzigingen optreden in het eigendom van of
de zeggenschap over aanbieder.

18.4 Indien AVS tot ontbinding van de overeenkomst
overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan, waaronder tevens begre-
pen aanspraken van derden. Indien de ontbinding
van de overeenkomst aan aanbieder toerekenbaar
is, is AVS gerechtigd tot vergoeding van de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en
indirect ontstaan.

ARTIKEL 19 TOEPASSELIJK RECHT
Op deze algemene voorwaarden alsmede alle overeen-
komsten waarop deze algemene voorwaarden van toe-
passing zijn verklaard inzake het aanbieden van afval-
stoffen (of eventueel niet-afvalstoffen), is het Neder-
landse recht van toepassing.

ARTIKEL 20 GESCHILLEN
20.1 Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene

voorwaarden of de daaraan gelieerde overeen-
komsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoe-
ring hiervan, zullen worden voorgelegd aan de be-
voegde rechter te Groningen.

20.2 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn indien
en voor zover één van de bij de overeenkomst be-
trokken partijen zulks schriftelijk verklaart.

ARTIKEL 21 AANBIEDING AFVALWATER
21.1 Deze bepaling van de algemene voorwaarden ziet

op de aanbieding op incidentele basis van afval-
water, welke per as wordt aangevoerd. Het aan
AVS aangeboden afvalwater wordt gezuiverd in

de biologische waterzuivering van Waterzuivering
Milieuboulevard Groningen B.V. (hierna: de water-
zuivering).

21.2 Op de aanbieding van afvalwater zijn de algemene
voorwaarden met uitzondering van de artikelen
4.2 sub e, f en g, 5, 6.4, 6.5 en 6.7 onverkort van toe-
passing, met dien verstande dat in plaats van “af-
valstoffen” dient te worden gelezen “afvalwater”.
In aanvulling op artikel 6.6 dient het afvalwater in
een waterdicht gesloten middel van transport te
worden aangeboden.

21.3 Er mag geen afvalwater worden aangeboden dat
een stof of stoffen bevat, of een stof of stoffen in
een bepaalde concentratie bevat, welke een toxi-
sche uitwerking heeft op de biologie van de water-
zuivering. Tevens mag geen afvalwater worden
aangeboden dat sterk is verdund of dat is voorge-
zuiverd dan wel stoffen bevat die stank veroorza-
ken of anderszins overlast kunnen veroorzaken.
Het aangeboden afvalwater mag geen afzetting
veroorzaken in de waterzuivering of deze anders-
zins aantasten.

21.4 Er wordt alleen afvalwater geaccepteerd, dat met
toepassing van het Activiteitenbesluit milieube-
heer of het Besluit lozen buiten inrichtingen kan
worden geloosd op een vuilwaterriool, dan wel af-
valwater waarvan de daarin aanwezige verontrei-
niging in de waterzuivering verwijderbaar is. De
aanbieder van afvalwater dient bij de aanbieding
van afvalwater aan te geven waarom lozing met
toepassing van voornoemde besluiten niet plaats-
vindt.

21.5 De aanbieder van afvalwater dient bij de aanbie-
ding aan te geven wat de locatie van herkomst van
het afvalwater is alsmede de activiteit van oor-
sprong (bodemsanering, proefbronnering, pro-
ceswater etc.). Bij afvalwater afkomstig van een
bodemsanering dient, bij voorkeur op een kaart, te
worden aangegeven waarom lozing op het opper-
vlaktewater niet mogelijk is (bijv. afstand) of niet
gewenst is (bijv. vanuit ecologisch oogpunt).

21.6 De aanbieder dient van het aan te bieden afvalwa-
ter in aanvulling op het bepaalde in artikel 4.1 de
resultaten van een door een erkend laboratorium
uitgevoerde analyse van het afvalwater over te
leggen. Het analysepakket bevat minimaal de in
tabel 1 bij deze algemene voorwaarden ge-
noemde stoffen. Tevens dient de aanbieder aan te
geven, voor zover deze stoffen al dan niet deel uit-
maken van de parameters genoemd in tabel 1, of
en met welke gehaltes stoffen in het afvalwater zit-
ten, welke zijn opgenomen in de prioritaire stof-
fenlijst bij de Kaderrichtlijn Water (Richtlijn
2013/39/EU,  laatstelijk  gewijzigd  op  17  februari
2015).

21.7 Indien de aanbieder weet of redelijkerwijs kan we-
ten dat het aan te bieden afvalwater stoffen en/of
parameters bevat welke niet zijn opgenomen in
tabel 1 of de prioritaire stoffenlijst bij de Kader-
richtlijn Water dienen ook van deze stoffen de ge-
haltes te worden bepaald en overgelegd.

21.8 Het accepteren van het door de aanbieder aange-
boden afvalwater is ter uitsluitende beoordeling
door AVS.

21.9 In aanvulling op artikel 7 van de algemene voor-
waarden neemt AVS van elke aangevoerde vracht
afvalwater een steekmonster. Dit steekmonster
wordt door AVS gedurende vier maanden gekoeld
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bewaard. Indien een calamiteit plaatsvindt met de
waterzuivering, of indien daar anderszins aanlei-
ding toe is, heeft AVS het recht watermonsters
welke niet langer dan vier maanden voorafgaand
aan de calamiteit in bewaring zijn genomen te
analyseren. Indien uit deze analyse blijkt, dat de
calamiteit is veroorzaakt door stoffen die in strijd
met de overeenkomst tussen AVS en aanbieder
en/of deze algemene voorwaarden in het aange-
boden afvalwater aanwezig zijn, is de aanbieder
van het betreffende afvalwater, onverminderd de
toepasselijkheid van artikel 8 van de algemene
voorwaarden, aansprakelijk voor alle door de wa-
terzuivering geleden schade.

TABEL 1 ACCEPTATIECRITERIA AFVALWATER

Parameter Eenheid

CZV mg/l

BZV mg/l

N-Kj mg/l

N- totaal mg/l

Cn vrij mg/l

Cn (totaal) mg/l

Cd µg/l

Hg µg/l

As µg/l

Som metalen µg/l

BTEX µg/l

Minerale olie mg/l

PAK 16 EPA µg/l

Chloride mg/l

Sulfaat mg/l

Zwevende stof mg/l

P- totaal mg/l

pH -


