ALGEMENE VOORWAARDEN BES Exploitatie B.V
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen, waarbij BES Exploitatie
B.V.(hierna:acceptant) optreedt als acceptant van afvalstoffen en de wederpartij als aanbieder hiervan.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing in het geval dat de aanbieder zonder voorafgaande schriftelijke
overeenkomst een partij afvalstoffen ter verwerking aanbiedt.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts plaatsvinden door een schriftelijke overeenkomst.
Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten
2.1 Overeenkomsten tussen acceptant en de aanbieder komen tot stand, doordat de aanbieder een offertebrief van acceptant
ondertekend aan acceptant terugstuurt.
2.2 Tevens komt er een overeenkomst tussen acceptant en de aanbieder tot stand, doordat de aanbieder zonder
voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een offertebrief een vracht of partij afvalstoffen ter verwerking aan acceptant
aanbiedt en voor deze partij een door acceptant voorgeschreven begeleidingsbrief door de aanbieder wordt ondertekend
op het moment van aanbieding op de verwerkingslocatie.
2.3 Indien de aanbieder gedurende met regelmaat vrachten afvalstoffen aan acceptant aanbiedt, kan tussen acceptant en
aanbieder een schriftelijke raamovereenkomst worden gesloten, zonder dat voor de toepasselijkheid van deze
voorwaarden telkens een nieuwe schriftelijke bevestiging hoeft te worden opgemaakt.
Artikel 3: Prijzen en hoeveelheden
3.1 Alle tussen partijen overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
3.2 Acceptant heeft het recht om alle van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen – of verhogingen daarvan – aan
aanbieder door te berekenen bovenop de tussen partijen overeengekomen verwerkingsprijs.
3.3 De overeengekomen prijs is gebaseerd op een bepaalde door aanbieder dan wel acceptant aangegeven hoeveelheid in de
contractsperiode aan te bieden afvalstoffen. De overeengekomen hoeveelheden dienen gelijkmatig over de gehele
contractsperiode te worden aangeboden met een maximale afwijking van 25%, zulks gemeten naar de gemiddelde
hoeveelheid per week. Indien gedurende twee weken de door aanbieder aangeboden hoeveelheid afvalstoffen gemiddeld
per week meer dan 25% ligt dan wel boven de overeengekomen hoeveelheid aan te bieden afvalstoffen, is acceptant
gerechtigd om verdere verwerking van door aanbieder aan te bieden afvalstoffen te weigeren. In dat geval zal acceptant
met aanbieder afrekenen op basis van de werkelijke hoeveelheden door aanbieder aangeboden hoeveelheid afvalstoffen.
3.4 Indien er geen sprake is van een vaste overeengekomen leveringsverplichting door aanbieder met daaraan gerelateerde
vaste prijzen behoudt acceptant zicht het recht voor de gehanteerde tarieven te wijzigen. Acceptant stelt de aanbieder één
maand voorafgaande aan een tariefsverhoging hiervan op de hoogte.
Artikel 4: Aanbieding
4.1. Acceptant hanteert voor de door haar te verwerken afvalstoffen verschillende categorieën met daarop van toepassing
zijnde afzonderlijke schriftelijke acceptatie-eisen, waarvan bij gelegenheid van de eerste aanbieding door acceptant aan
aanbieder een exemplaar zal worden overhandigd. De door aanbieder aan te bieden partijen afvalstoffen dienen te
voldoen aan de door de betreffende categorie vallende acceptatie-eisen. Acceptant heeft het recht om op ieder moment,
ook gedurende een reeds lopende overeenkomst tussen acceptant en aanbieder, de acceptatie-eisen aan te passen. Een
exemplaar van de gewijzigde eisen zullen dan aan aanbieder worden overhandigd.
4.2. De aanbieder dient bij het aanvragen van een offerte nauwkeurig zowel de aard en samenstelling en de daarmee
samenhangende categorie als de omvang van de aan te bieden partij afval te vermelden.
4.3. In de aangeboden afvalstoffen mogen zich geen andere stoffen bevinden dan omschreven in de in artikel 4.1 bedoelde
acceptatie-eisen.
4.4. De aangeboden afvalstoffen dienen vrij te zijn van iedere (chemische) verontreiniging of gevaarlijke stof.
Artikel 5: Acceptatie
5.1 Aanbieder dient de partij afvalstoffen met betrekking waartoe tussen partijen een overeenkomst is gesloten af te leveren bij
de in de offerte brief genoemde verwerkingsinrichting. Vrachten afvalstoffen dienen te worden aangemeld bij de aanwezige
weegmeester.
5.2 De openingstijden van de verwerkingsinrichting zijn maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 17:00 uur. Op zaterdag, zondag
en feestdagen is de verwerkingsinrichting gesloten.
5.3 Een vracht afvalstoffen geldt als geaccepteerd, indien acceptant deze niet binnen twee werkdagen na aanbieding geheel
of gedeeltelijk heeft afgekeurd.
5.4 Acceptant is gerechtigd vrachten afvalstoffen terstond bij aanbieding of binnen twee werkdagen na het lossen te weigeren,
indien:
bij een eerste visuele inspectie blijkt dat de desbetreffende vracht afvalstoffen niet voldoet aan de tussen partijen
overeengekomen categorie en aanbieder niet akkoord gaat met een prijstoeslag wegens (gedeeltelijke) indeling in
een andere categorie;
reeds bij een eerste visuele inspectie blijkt, dat de desbetreffende vracht afvalstoffen niet door acceptant verwerkt kan
worden;
de door aanbieder aangeboden vrachten het wekelijkse gemiddelde van de tussen partijen overeengekomen
hoeveelheid te verwerken afvalstoffen in een bepaalde week met meer dan 25% overschrijden, zonder dat acceptant
tevoren met deze overschrijding akkoord is gegaan.

5.4 Acceptant is gerechtigd om iedere aangeboden vracht afvalstoffen te laten bemonsteren en/of controle uit te oefenen op
de naleving van de acceptatie-eisen. Indien daarbij blijkt dat de desbetreffende vracht niet voldoet aan de acceptatie-eisen
zoals hiervoor omschreven zal deze geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd.
5.5 Indien bij nadere inspectie blijkt dat een bepaalde vracht geheel of gedeeltelijk in een andere categorie dan
overeengekomen moet worden ingedeeld, moet aanbieder binnen twee werkdagen na mededeling hiervan acceptant te
kennen geven of hij al dan niet akkoord gaat met een (gedeeltelijke) indeling in een andere categorie en de daarbij
behorende toeslag.
5.6 Indien een aangeboden vracht afvalstoffen wegens het niet voldoen aan de acceptatie-eisen niet kan worden verwerkt op
de verwerkingslocatie van acceptant, zal aanbieder opgave worden gedaan van de meerkosten wegens een alternatieve
verwerkingswijze of storting op een stortplaats, sortering en alle overige kosten verband houdende met de gehele of
gedeeltelijke afkeuring, waaronder ook de kosten van bemonstering en/of controle. Aanbieder dient binnen twee
werkdagen nadat hem hiervan mededeling is gedaan aan te geven, of hij akkoord gaat met deze kosten. Indien aanbieder
niet akkoord gaat met deze kosten dient hij binnen 24 uur de desbetreffende partij afvalstoffen terug te nemen.
5.7 Indien de aanbieder de desbetreffende vracht niet tijdig retour neemt, is acceptant gerechtigd om overeenkomstig haar
eerdere mededelingen de betreffende vracht op de door haar aangegeven alternatieve wijze te (laten) verwerken en de
daarmee verband houdende kosten aan de aanbieder in rekening te brengen.
5.8 Bij (gedeeltelijke) indeling in een andere categorie zal een toeslag worden berekend gelijk aan de meerprijs van de
verwerkingskosten vermenigvuldigd met het percentage van de aangeboden categorie afwijkende afvalstoffen.
Indien een vracht gedeeltelijk wordt afgekeurd, kan acceptant aan aanbieder voor sortering € 25,-- in rekening brengen.
Indien aanbieder na (gedeeltelijke) afkeuring een vracht retour neemt, kan acceptant hem beladingskosten ad € 37,50 in
rekening brengen.
Artikel 6: Betaling
6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, zonder enige
aftrek of zonder dat ter zake schuldvergelijking is toegestaan, op een door acceptant aan te wijzen bank- of
postgirorekening. Als datum van de betaling geldt de datum waarop het geheel verschuldigde bedrag op de rekening van
acceptant is bijgeschreven.
6.2. Het staat acceptant vrij een voorlopige of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen alvorens tot de acceptatie van een
aangeboden partij afvalstoffen over te gaan. De aanbieder is gehouden desgevraagd zekerheid te stellen in de vorm van
een bankgarantie of andere zekerheid, zulks ter beoordeling van acceptant. Indien aanbieder niet aan het verzoek van
acceptant tot vooruitbetaling of zekerheidsstelling voldoet heeft acceptant het recht om ondanks een eerdere acceptatie de
afvalstoffen te weigeren. Aanbieder is alsdan gehouden de afvalstoffen terug te nemen.
6.3. Indien de aanbieder de vordering van acceptant niet binnen 21 dagen na factuurdatum betaalt, wordt hij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft acceptant zonder enige ingebrekestelling het recht de wederpartij over het
verschuldigde bedrag 1% rente per maand in rekening te brengen, ingaande op de vervaldag, tot aan de dag der algehele
voldoening van het alsdan opeisbare bedrag. De rentevergoeding wordt berekend over het op de vervaldag opeisbare
bedrag, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
6.4. Acceptant is gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de aanbieder alle kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke kosten, door niet tijdige betaling veroorzaakt, te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15%
van de hoofdsom (het factuurbedrag vermeerderd met de rente), met een minimum van € 25,--. Zodra acceptant haar
vordering uit handen moet geven, zijn genoemde buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
6.5. Betalingen van de aanbieder worden eerst in mindering gebracht op de incassokosten, vervolgens op de vervallen rente
en voorts op de oudste openstaande factuur.
6.6. Acceptant is daarnaast in geval van niet betaling of niet tijdige betaling te allen tijde gerechtigd de onderliggende
overeenkomst met de aanbieder eenzijdig, zonder toestemming van de wederpartij of rechterlijke tussenkomst te
ontbinden en enige van de aanbieder geaccepteerde partij afvalstoffen aan de wederpartij te retourneren, en de kosten
van beheer, opslag en transport van de partij afvalstoffen bij de aanbieder in rekening te brengen.
6.7. Indien de aanbieder tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bezwaar
heeft aangetekend bij acceptant, wordt hij geacht met de factuur/overzichtsnota akkoord te zijn gegaan.
Artikel 7: Overmacht
7.1 Van overmacht is sprake indien acceptant ten gevolge van brand, storm of enige ander natuurgeweld, oorlog, staking
binnen het eigen bedrijf of bij toeleveranciers en/of andere derden of enige andere van buiten komende oorzaak of
anderszins buiten haar schuld niet in staat is tijdig de overeengekomen partij in ontvangst te nemen.
7.2 In geval ten gevolge van blijvende overmacht acceptant een partij afvalstoffen niet in ontvangst wordt de overeenkomst
geacht te zijn ontbonden, zonder dat partijen over en weer aanspraken jegens elkaar geldend kunnen maken.
7.3 Indien ten gevolge van tijdelijke overmacht acceptant gedurende een periode langer dan drie maanden niet aan haar
verplichtingen tot ontvangst en verwerking kan voldoen, zullen beide partijen in overleg treden of de tussen partijen
gesloten overeenkomst ontbonden dient te worden.
Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 De aanbieder is steeds aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van het niet voldoen van een aangeboden partij afval
aan de omschrijvingen van de in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden bedoelde acceptatie-eisen, waaronder mede
worden verstaan extra kosten van verwerking, sortering, stortingskosten, bedrijfsschade bij acceptant en bedrijfsschade bij
afnemers van acceptant en/of andere derden.
8.2 De aanbieder zal acceptant vrijwaren voor alle aanspraken en vorderingen van derden wegens schade ten gevolge van
het niet voldoen van enige door de aanbieder aangeleverde partij afval aan de acceptatie-eisen.
Artikel 9: Exoneratie
9.1 Acceptant is nimmer aansprakelijk voor de schade die aanbieder lijdt doordat acceptant op grond van deze algemene
voorwaarden enige partij afvalstoffen van aanbieder weigert.
9.2 Aanbieder bevindt zich op eigen risico op de verwerkingslocatie van acceptant. Acceptant sluit iedere aansprakelijkheid
voor de schade die bij verblijf op de verwerkingslocatie aan aanbieder, diens personeelsleden en diens voertuigen en
gereedschappen mocht ontstaan uit, tenzij sprake is van opzet of met opzet gelijk te stellen nalatigheid van het personeel
van acceptant.
9.3 Indien acceptant in een specifiek geval geen beroep kan doen op het vorige lid van dit artikel, is haar aansprakelijkheid
steeds beperkt tot de hoogte van de verzekeringsuitkering die zij in het specifieke geval van haar verzekeraar ontvangt.
Artikel 10: Toepasselijk recht, bevoegde rechter
10.1 Op alle overeenkomsten tussen acceptant en de aanbieder is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Indien er enig geschil is tussen partijen verband houdende met een overeenkomst tussen acceptant en de aanbieder dat
onder de jurisdictie van een Arrondissementsrechtbank valt, is steeds de Arrondissementsrechtbank te Maastricht als
enige bevoegd.

