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1. Definities  

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

1. Aanbieding: de door Renewi Westpoort aan Opdrachtgever uitgebrachte 

offerte en/of prijsopgave.  
2. Acceptatie: de vaststelling door Renewi Westpoort dat de aard en de 

samenstelling van de door 2 Opdrachtgever aangeboden Afvalstoffen, Grond 
2.1 en/of Bouwstoffen overeenstemmen met de opgave/omschrijving van de 

Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen door Opdrachtgever.  

3. Acceptatievoorwaarden: de voorwaarden (o.a. met betrekking tot de aard en 
samenstelling) waaraan de aangeboden Afvalstoffen, Grond en/of Bouw-

stoffen moeten voldoen.  
4. Afvalstoffen: alle door Opdrachtgever aan Renewi Westpoort Amsterdam ter 

uitvoering van de Werkzaamheden 2.2 aangeboden of daartoe bestemde 
stoffen, preparaten of andere producten, gevaarlijkestoffen daaronder 

begrepen, waarvan Opdrachtgever zich – met het oog op de 
verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet 

ontdoen.  

5. Afnemer: degene aan wie de Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen door 
Renewi Westpoort  ter 2.3 (verdere) verwerking worden aangeboden.  

6. Begeleidingsbrief: een gegevensdrager welke is goedgekeurd door het 
bevoegde gezag ten behoeve van gebruik in het kader van de 2.4 inzameling 

c.q. transport van Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen, en die bij het 
transport van Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen aanwezig dient te zijn.  

7. Be- of verwerkingsinrichting: de inrichting waarin Afvalstoffen, Grond en/of 

Bouwstoffen geschikt worden gemaakt voor hergebruik, nuttige toepassing 
of worden verwijderd dan wel waar Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen 

worden op- of overgeslagen.  
8. Bouwstoffen: de door de Opdrachtgever aan Renewi Westpoort  ter 

uitvoering van de Werkzaamheden aangeboden bouwstoffen in de zin van 
het Besluit 2.5 bodemkwaliteit.  

9. Grond: de door Opdrachtgever aan Renewi Westpoort  ter uitvoering van de 
Werkzaamheden aangeboden grond in de zin van het Besluit bodem-

kwaliteit.  

10. Materialen: alle door Renewi Westpoort  in het kader van de Overeenkomst 
te gebruiken materialen, al dan niet in de macht van Opdrachtgever 

gebracht, waaronder begrepen verpakkingsmaterialen, gereedschappen, 
werktuigen, voertuigen en containers, alles in de ruimste zin van het woord 

en hoe dan ook genoemd of gespecificeerd.  
11. Opdracht: iedere door Opdrachtgever (zowel mondeling als schriftelijk) 

aanvaarde Aanbieding.  

12. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap 
met wie Renewi Westpoort  een Overeenkomst aangaat dan wel met wie 

Renewi Westpoort  onderhandelt over de totstandkoming van een Over-
eenkomst.  

13. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen Renewi 
Westpoort  en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop 

alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die 
Overeenkomst.  

14. Renewi Westpoort: de besloten vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid Renewi Westpoort B.V.  
15. Producten: alle door Renewi Westpoort  aan Opdrachtgever te verkopen of 

verkochte producten, in de ruimste zin van het woord en hoe dan ook 
genoemd of gespecificeerd.  

Werkzaamheden: alle werkzaamheden die Renewi Westpoort  onder de 

Overeenkomst verricht of laat verrichten in Nederland, zoal het inzamelen, 

verwijderen, transporteren, op- en overslaan, be- en verwerken en recyclen van 
Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen.  

2. Algemeen  

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle 

Door Opdrachtgever gedane aanvragen, door Renewi Westpoort  uitgebrachte 
Aanbiedingen, Opdrachten van Opdrachtgever, opdrachtbevestigingen van 

Renewi Westpoort , door Opdrachtgever met Renewi Westpoort  te sluiten en 

gesloten Overeenkomsten alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen 
Opdrachtgever en Renewi Westpoort. Op van de onderhavige Algemene 

Voorwaarden afwijkende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep 
worden gedaan indien en voor zover deze afwijkende bedingen door Renewi 

Westpoort  uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Overeengekomen afwijkingen 
gelden niet voor volgende Over-eenkomsten, tenzij dit schriftelijk wordt 

overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden stellen algemene of specifieke 
voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever terzijde, tenzij vooraf schriftelijk en 
uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 

Een Opdrachtgever ten aanzien van wie deze Algemene Voorwaarden van 

toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van 
toepassing zijn van deze Algemene Voorwaarden op latere door Opdrachtgever 

gedane aanvragen, op latere door Renewi Westpoort  uitgebrachte Aanbiedingen, 
op latere Opdrachten van Opdrachtgever, op latere opdrachtbevestigingen van 

Renewi Westpoort , op latere door Opdrachtgever met Renewi Westpoort  te 
sluiten en gesloten Overeenkomsten alsmede op alle overige latere rechts-

betrekkingen tussen Opdrachtgever en Renewi Westpoort . Mocht enige bepaling 

van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet 
van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de 

betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze 
Algemene Voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van 

een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling 
van partijen het meest benadert.  

3.  Aanbieding, Opdracht en Overeenkomst  

1.   Alle Aanbiedingen van Renewi Westpoort, waar dan ook gepubliceerd of hoe 

dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en kunnen steeds door Renewi 

Westpoort  worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding 
bevatten.  

2.  Aanbiedingen van Renewi Westpoort  zijn, indien van toepassing, steeds 
gebaseerd op de door Opdrachtgever gedane opgave/omschrijving van de 

door hem gewenste Producten, Werkzaamheden of Afvalstoffen, Grond en/of 
Bouwstoffen en/of de resultaten van de in lid 4 van dit artikel bedoelde 
analyse.  

3 .  Renewi Westpoort  mag uitgaan van de juistheid van alle door Opdrachtgever 
bij de aanvraag verstrekte gegevens. 

4.   Alvorens een Aanbieding te doen kan Renewi Westpoort  verlangen dat 
monsters van de Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen worden genomen 
teneinde deze te (doen) analyseren.  

De aan deze analyse verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, 
tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.  

5. In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s en dergelijke opgenomen 

maten, gewichten, vormen, kwaliteitsnormen, tekeningen, berekeningen, 
ontwerpen, schetsen en overige gegevens die door Renewi Westpoort  aan 

Opdrachtgever worden verstrekt, zijn niet bindend en alleen bedoeld om een 
algemene voorstelling te geven van de door Renewi Westpoort  te verrichten 

Werkzaamheden en/of te leveren Producten. Afwijkingen van deze gegevens 
kunnen niet aan Renewi Westpoort  worden tegengeworpen.  

6. Alle Aanbiedingen worden door Renewi Westpoort  naar beste weten en met 
de grootste zorg gedaan. Renewi Westpoort  staat er evenwel niet voor in dat 

zich ter zake geen afwijkingen voordoen.  

7. Indien en voor zover geen schriftelijke stukken van de Aanbieding en de 
aanvaarding voorhanden zijn, wordt de inhoud van de Overeenkomst 

bepaald door het vermelde op de door Renewi Westpoort  verstrekte 
Begeleidingsbrief en deze Algemene Voorwaarden.  

8. Indien Opdrachtgever de Aanbieding van Renewi Westpoort  niet aanvaardt, 
is Renewi Westpoort  gerechtigd om aan Opdrachtgever in rekening te 

brengen alle kosten die Renewi Westpoort  heeft moeten maken om de 
Aanbieding te doen.  

9. Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Opdrachtgever van 

een Aanbieding van Renewi Westpoort  welke aanvaarding volledig 
overeenstemt met de Aanbieding of doordat Renewi Westpoort  schriftelijk 

of door met de uitvoering van de Overeenkomst te beginnen kenbaar maakt 
een Opdracht van Opdrachtgever te aanvaarden.  

ALGEMENE VOORWAARDEN 
Renewi Westpoort  (2009) 
 



Algemene inkoopvoorwaarden Renewi Westpoort - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Alle (rechts)handelingen en gedragingen die in het kader van de 
totstandkoming, uitvoering en wijziging van een Overeenkomst tussen 

Renewi Westpoort  en Opdrachtgever door een functionaris of werknemer 
van Opdrachtgever worden verricht, worden geacht bevoegdelijk namens 

Opdrachtgever te zijn verricht en binden Opdrachtgever. Opdrachtgever kan 
zich er jegens Renewi Westpoort  niet op beroepen dat ter zake deze 

handelingen of gedragingen geen bevoegdheid aanwezig is om 
Opdrachtgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen of te binden.  

4. Prijs  

1. Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, steeds in euro 
en exclusief de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde kosten en exclusief 

directe en indirecte belastingen, verpakkings-, transport- en verzendkosten, 
verzekeringspremies en eventueel andere van overheidswege opgelegde 

heffingen en/of belastingen.  

2. Indien op verzoek van Opdrachtgever, of indien Renewi Westpoort  daartoe 
anderszins genoodzaakt is, van de normale werktijden van Renewi 

Westpoort  moet worden afgeweken, is Renewi Westpoort  gerechtigd de 
meerkosten hiervan afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.  

3. Renewi Westpoort  is gerechtigd om kosten ter zake van het aanvragen, 
verkrijgen of behouden van vergunningen en rechten welke benodigd zijn 

voor het ter beschikking stellen van de Materialen inclusief verschuldigde 

precariokosten, reclamebelasting, verbeurde boetes en overige kosten 
afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.  

4. Prijswijzigingen voortvloeiend uit door de overheid opgelegde heffingen 
en/of belastingen of andere maatregelen, alsmede kostenstijgingen, zoals 

stijging van de inkoopprijzen, van lonen of van vervoerskosten, die zijn 
ontstaan na het doen van een Aanbieding of na totstandkoming van de 

Overeenkomst, zullen direct en volledig vanaf het moment dat deze van 
toepassing zijn volledig aan Opdrachtgever worden doorberekend. 

5. Renewi Westpoort  heeft het recht periodiek, doch in ieder geval per 1 januari 

van enig jaar, de door haar gehanteerde prijzen en tarieven aan te passen 
conform de Producentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek of een ander tussen partijen overeengekomen prijsindexcijfer.  

5. Betaling en zekerheid  

1.  Betaling dient te geschieden in Euro binnen veertien dagen na factuurdatum 
bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige 

aanmaning of ingebrekestelling is vereist) in verzuim is. Opdrachtgever is in 

geval van verzuim over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte 
daarvan aan Renewi Westpoort  een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% 

per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. 
Onverminderd het recht van Renewi Westpoort  om de daadwerkelijke 

schade te vorderen, is Opdrachtgever in dat geval gehouden om de 
buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de invordering aan 

Renewi Westpoort  te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden 
gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom. 

2.  Eventuele bezwaren tegen facturen dienen binnen vijf werkdagen na 
factuurdatum schriftelijk aan Renewi Westpoort  ter kennis te zijn gebracht, 

bij gebreke waarvan Renewi Westpoort  gerechtigd is om reclames 
dienaangaande niet in behandeling te nemen. De aldus ingediende 

bezwaren worden door Renewi Westpoort  in behandeling genomen, maar 
schorsen de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.  

3. Indien Renewi Westpoort  de vordering in een gerechtelijke procedure, 
arbitrage of bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, 

is Opdrachtgever gehouden de met de gerechtelijke procedure gemoeide 
daadwerkelijk gemaakte kosten aan Renewi Westpoort  te vergoeden. 

Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs en 

procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs 
verschuldigde honorarium en het vastrecht. Het bepaalde in dit artikel blijft 

van toepassing, ook indien voormelde kosten een eventuele proces-
kostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.  

4. Renewi Westpoort  is steeds bevoegd om gehele of gedeeltelijke voor-
uitbetaling of contante betaling te verlangen. Renewi Westpoort  is voorts 

steeds bevoegd om alternatieve zekerheidsstelling te verlangen voordat zij 
tot verdere uitvoering van de Overeenkomst overgaat.  

5. Bij gebreke van een tijdige betaling op enige factuur alsmede indien zich een 
van de situaties als bedoeld in artikel 17.1 van deze Algemene Voorwaarden 

zich voordoet, worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen 
waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar.  

6. Verrekening of schuldvergelijking door Opdrachtgever is nimmer toe-
gestaan.  

7.  Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van Renewi 
Westpoort  te allen tijde bindend.  

6. Wijzigingen, meerwerk  

1. Renewi Westpoort  is gerechtigd om gedurende de duur van de Over-

eenkomst wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst bijvoorbeeld 
vanwege de aard en samenstelling van de Afvalstoffen, Grond en/of 

Bouwstoffen, wijzigingen van inzamel- of verwerkingsmethodiek of indien 
wet en/of regelgeving dit vereisen. Renewi Westpoort  zal Opdrachtgever 

schriftelijk van eventuele wijzigingen in kennis stellen, welk geschrift in de 
plaats treedt van het daaromtrent bepaalde in de Overeenkomst, onder 

vermelding van een eventuele wijziging van de prijs die genoemd is in de 

Overeenkomst.  
2. Van meerwerk is onder andere sprake, indien:  

1. Opdrachtgever aanvullingen op en/of wijzigingen van de werk-
zaamheden wenst en Renewi Westpoort  van oordeel is dat die 

werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid;  
2. Renewi Westpoort  aanvulling en/of wijzigingen van de 

Werkzaamheden wenst omdat zulks naar redelijk oordeel van 
Renewi Westpoort  noodzakelijk is: 

- voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst;  

- op grond van nieuwe of gewijzigde (overheids-)voorschriften; 
- op grond van niet-nakoming door Opdrachtgever van enige   

   verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst en Renewi  
   Westpoort   van oordeel is dat de Werkzaamheden daardoor  

   worden verzwaard of uitgebreid.  
3. Renewi Westpoort  zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren 

in geval van meerwerk als bedoeld in het voorgaande artikellid 

alsmede opgave doen van de aan dit meerwerk verbonden kosten. 
Meerwerk zal afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening worden 
gebracht.  

7. Uitvoering Werkzaamheden door Renewi Westpoort   

1. De Werkzaamheden vangen aan op de in de Overeenkomst genoemde 
tijdstippen dan wel dagen, tenzij partijen anders overeenkomen.  

2. Niettegenstaande de in de Overeenkomst genoemde tijdstippen, dagen 
en/of termijnen, zal Renewi Westpoort  pas aanvangen met de uitvoering van 

de Werkzaamheden, nadat de verplichte registratie van de Afvalstoffen, 

Grond en/of Bouwstoffen heeft plaatsgevonden en nadat alle benodigde 
documenten in verband met de inzameling, verwijdering, transport, op- en 

overslaan, be- en verwerking en recycling van de Afvalstoffen, Grond en/of 
Bouwstoffen volledig en juist door Opdrachtgever zijn ingevuld en getekend 

en door Renewi Westpoort  zijn ontvangen, één en ander als bedoeld in de 
artikelen 8.1 en 8.2 van deze Algemene Voorwaarden.  

3. De in de Overeenkomst genoemde termijnen waarbinnen de Werkzaam-

heden zullen worden uitgevoerd zijn indicatief en nimmer te beschouwen als 
fatale termijnen. In geval van overschrijding van deze termijnen dient Renewi 

Westpoort  uiterlijk binnen twee werkdagen schriftelijk in gebreke te worden 
gesteld door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Renewi Westpoort  in dat 

geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan haar 
verplichtingen te voldoen.  
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Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of 
indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van de 

overeengekomen of door Renewi Westpoort  genoemde termijn. 
Opdrachtgever heeft in geval van overschrijding van de termijn geen recht op 

ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van 
de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden 
verlangd dat hij de Overeenkomst in stand laat.  

4. Renewi Westpoort  is gerechtigd om de Werkzaamheden naar eigen inzicht 

uit te voeren, al dan niet in gedeelten. Renewi Westpoort  is voorts gerechtigd 
om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Werkzaamheden.  

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Renewi Westpoort  niet 
gehouden om de Werkzaamheden op zon- en (nationale) feestdagen uit te 

voeren.  

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Renewi Westpoort  niet 
gehouden om meer Werkzaamheden uit te voeren dan in de Overeenkomst 

is neergelegd. Opdrachtgever is verplicht om medewerking te verlenen aan 
de uitvoering van de Werkzaamheden en alle in verband hiermee 

redelijkerwijs noodzakelijke voorzieningen te treffen, o.a. door het hebben 
van de benodigde vergunningen en/of ontheffingen, het zorg dragen voor, 

het ter beschikking stellen aan alsmede het bereikbaar hebben voor Renewi 

Westpoort  van water, hulpkraan, gas, licht, elektriciteit 220-380 volt, hulp- 
en bedrijfsmaterialen, gereedschappen en veiligheidsmiddelen, één en 

ander in deugdelijke staat, ruimte voor het plaatsen van keten, 
magazijnopslag, parkeergelegenheid, goede en verharde aan- en 

afvoerwegen en een onder alle omstandigheden, ook voor zwaar materieel, 
goed begaanbaar en toegankelijk werkterrein, waar zonder hinderlijke 

belemmeringen kan worden gewerkt, voorzien van een goed functionerend 
afwateringsysteem alles voor rekening en risico van Opdrachtgever.  

7. Opdrachtgever is verplicht om Renewi Westpoort  tijdig vóór de aanvang van 

de uitvoering van de Werkzaamheden van de benodigde informatie en 
aanwijzingen betreffende ter plaatse in acht te nemen, al dan niet van 

overheidswege gegeven, regels en instructies te voorzien. Opdrachtgever 
staat er voor in dat zaken van hem waaraan of waarmee de Werkzaamheden 

verricht worden, voor de Werkzaamheden veilig en geschikt zijn.  
8. Opdrachtgever is verplicht om zich te houden aan alle verpakkings-, 

etiketterings-, of andere aanleveringsvereisten, die worden voorgeschreven 

in enige wet- of regelgeving dan wel die door Renewi Westpoort  worden 
gesteld.  

8.  Afvalstoffen, Grond en Bouwstoffen  

1. Opdrachtgever is verplicht de Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen correct 

en zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Deze omschrijving geschiedt al 
dan niet aan de hand van door Renewi Westpoort  verstrekte documenten 

zoals Acceptatievoorwaarden, omschrijvingsformulieren en/of gevaren-

kaarten.  
2. In geval Opdrachtgever Grond aanbiedt, dient Opdrachtgever aan Renewi 

Westpoort  voorts een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 te 
verstrekken waarin nauwkeurig wordt aangegeven: 

3. a) de herkomst en het historisch gebruik van de aangeboden Grond; 
b) een omschrijving van de grondsoort van de aangeboden Grond;  

c) een toetsing aan de Circulaire Bodemsanering 2009 en/of (indicatieve) 
toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit. 8.3 Verontreinigde Afvalstoffen, 

Grond en/of Bouwstoffen worden niet geaccepteerd door Renewi 

Westpoort . Hieronder wordt in ieder geval verstaan: asbesthoudende 
Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen;  

-  giftige, bijtende, zelfontbrandende, explosieve, radioactieve of anderszins   
   agressieve of gevaarlijke Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen;  

-  Grond welke (indicatief) is aan te merken als niet-herbruikbaar in de zin 
van het Besluit bodemkwaliteit;  

-  Bouwstoffen die (indicatief) zijn aan te merken als IBC-bouwstof of niet- 
herbruikbaar in de zin van het Besluit bodemkwaliteit.  

4. Opdrachtgever is verplicht om eventueel door Renewi Westpoort  op deze 
documenten reeds ingevulde gegevens op juistheid te controleren en zo 

nodig te wijzigen na overleg met Renewi Westpoort . Opdrachtgever is 
verplicht om na de opgave opgetreden wijzigingen (in de omschrijving) van 

de Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen per ommegaande aan Renewi 

Westpoort  schriftelijk te bevestigen.  

5. Opdrachtgever dient zich te houden aan de aanwijzingen van Renewi 
Westpoort  zoals vermeld in de Overeenkomst, de Acceptatievoorwaarden 

alsmede alle andere aanwijzingen die Renewi Westpoort  op een later tijdstip 
mondeling of schriftelijk aan Opdrachtgever heeft gegeven in zake de wijze 

waarop de Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen dienen te worden 
aangeboden en/of verpakt.  

6. Renewi Westpoort  is steeds gerechtigd om gedurende de Overeenkomst een 

monster van de Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen te nemen dan wel de 
Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen te keuren of te (doen) analyseren. 

Eventuele kosten verbonden aan de monstername, keuring of analyse 
komen voor rekening van Opdrachtgever.  

7. Het gewicht van de door of namens Opdrachtgever aangeboden Afvalstoffen, 
Grond en/of Bouwstoffen wordt door Renewi Westpoort  bepaald door 

weging. De bijbehorende weegbon geldt als een voor partijen bindende 

vaststelling van de aangeboden Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen.  
8. Indien Renewi Westpoort  van oordeel is dat de door haar in ontvangst 

genomen Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen niet door haar kunnen 
worden verwerkt dan wel niet overeenstemmen met de opgave/ 

omschrijving als bedoeld in de artikelen 8.1 en 8.2 van deze Algemene 
Voorwaarden, is Opdrachtgever gehouden om deze Afvalstoffen, Grond en/of 

Bouwstoffen terug te nemen en de reeds door Renewi Westpoort  gemaakte 
kosten te vergoeden, bij gebreke waarvan de Afvalstoffen, Grond en/of 

Bouwstoffen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever worden 

opgeslagen. Retourzending van de Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen is 
voor rekening en risico van Opdrachtgever.  

9. De van overheidswege verplichte registratie, betreffende de afvoer binnen de 

Overeenkomst van de Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen, wordt 
verzorgd door Renewi Westpoort  aan de hand van de door Opdrachtgever 

verstrekte informatie zoals bedoeld in de artikelen 8.1 en 8.2 van deze 

Algemene Voorwaarden. Dit ontslaat Opdrachtgever echter niet van zijn 
eigen registratieverplichtingen ter zake de afgifte van Afvalstoffen, Grond 

en/of Bouwstoffen.  
10. De Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen en, indien van toepassing, de 

emballage, zijn eigendom van Renewi Westpoort  vanaf het moment van 
Acceptatie, tenzij na Acceptatie blijkt dat de Afvalstoffen, Grond en/of 

Bouwstoffen niet in overeenstemming zijn met de opgave/omschrijving van 

de Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen zoals bedoeld in de artikelen 8.1 en 
van deze Algemene Voorwaarden. In dat geval wordt Acceptatie geacht nooit 

te hebben plaatsgevonden. Het moment van Acceptatie vindt uitdrukkelijk 
niet per definitie plaats op het moment van het in ontvangst nemen van de 

Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen door Renewi Westpoort . Ingeval van 
ontbinding van de Overeenkomst wordt de eigendomsovergang en risico-

overgang ten aanzien van de Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen waarop 
de ontbinding betrekking heeft, geacht niet te hebben plaatsgevonden.  

11. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de Afvalstoffen, Grond en/of 

Bouwstoffen in gevallen waarin de Begeleidingsbrief door een ander dan 
Opdrachtgever (al dan niet door Opdrachtgever aangewezen persoon) werd 
ondertekend.  

9. Producten  

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de 
Producten af fabriek (“ex works”) conform Incoterms 2000.  

2. Menggranulaten worden voorts geleverd onder het keurmerk BRL 2506.  

3. De door Renewi Westpoort  opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en 
nimmer te beschouwen als fatale termijnen. In geval van overschrijding van 

deze termijnen dient Renewi Westpoort  uiterlijk binnen twee werkdagen 
schriftelijk in gebreke te worden gesteld door Opdrachtgever. Opdrachtgever 

zal Renewi Westpoort  in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen om 
alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever heeft geen recht 

op vergoeding van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, 

als gevolg van overschrijding van de overeengekomen of door Renewi 
Westpoort  genoemde leveringstermijn. Opdrachtgever heeft in geval van 

overschrijding van de leveringstermijn geen recht op ontbinding of 
opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de 

leveringstermijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan 
worden verlangd dat hij de Overeenkomst in stand laat.  

4. In geval de Producten niet binnen de leveringstermijn worden afgenomen, is 
Renewi Westpoort  gerechtigd de betreffende Producten te factureren terwijl 
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de Producten dan volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever 
worden opgeslagen. Het risico ter zake de Producten gaat in dat geval over 

op het moment dat Renewi Westpoort  de Producten op de overeengekomen 
wijze en plaats voor aflevering aanbiedt. 

5. Opdrachtgever dient de Producten steeds terstond na de aflevering te 
inspecteren. Eventuele reclames ter zake van tekortkomingen en/of 

beschadigingen dienen binnen vijf werkdagen na aflevering schriftelijk aan 
Renewi Westpoort  te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan Renewi 

Westpoort  gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te 
nemen. Opdrachtgever kan in ieder geval geen aanspraken meer geldend 

maken indien de kennisgeving aan Renewi Westpoort  later plaatsvindt dan 
vijf werkdagen na het moment waarop Opdrachtgever de eventuele 

tekortkomingen en/of beschadigingen redelijkerwijze had kunnen 

ontdekken. Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van 
Opdrachtgever onverlet.  

6. Indien de reclame door Renewi Westpoort  gegrond wordt geacht, heeft 
Renewi Westpoort , zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn, 

de keus hetzij de betreffende Producten te herstellen of te vervangen, hetzij 
voor de geleverde Producten een creditnota af te geven tot ten hoogste de 

factuurwaarde. Op een vervanging als bedoeld in dit artikellid zijn deze 

Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.  
7. Indien Renewi Westpoort  Producten of onderdelen daarvan van derden 

betrekt, zijn de garantieverplichtingen van Renewi Westpoort  jegens 
Opdrachtgever nimmer groter noch van langere duur dan de 

garantieverplichtingen van die derden jegens Renewi Westpoort . Renewi 
Westpoort  zal ter zake van haar garantieverplichtingen gekweten zijn indien 

en voor zover zij haar vordering in deze op de derde aan Opdrachtgever 
overdraagt.  

8. Zolang Opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht van de 

vorderingen uit hoofde van iedere met Renewi Westpoort  gesloten 
Overeenkomst of krachtens een zodanige Overeenkomst tevens ten behoeve 

van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede van 
de vorderingen wegens tekortschieten door Opdrachtgever in de nakoming 

van die Overeenkomsten, blijven de door Renewi Westpoort  geleverde en 
nog te leveren Producten eigendom van Renewi Westpoort . Renewi 

Westpoort  is gerechtigd de Producten die in haar eigendom zijn gebleven 

terug te nemen indien Opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van de 
Overeenkomst niet nakomt, onverminderd de bevoegdheid van Renewi 

Westpoort  om ontbinding dan wel nakoming van de Overeenkomst te 
vorderen. Opdrachtgever zal hiertoe alle vereiste medewerking verlenen.  

9. In afwijking van het bepaalde in artikel 19 lid 1 van deze Algemene 
Voorwaarden worden de goederenrechtelijke gevolgen van het 

eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land op welk 
grondgebied de Producten zich op het tijdstip van levering bevinden.  

10. In geval van voor export bestemde Producten worden, in afwijking van lid 8 

van dit artikel, de goederenrechtelijke gevolgen van het eigen-
domsvoorbehoud beheerst door het recht van het land van bestemming 

indien op grond van dat recht het eigendomsvoorbehoud niet zijn werking 
verliest totdat de prijs volledig is betaald.  

10. Materialen  

Tegen een nader overeen te komen prijs kan Renewi Westpoort  Materiaal (zoals 
emballagemateriaal en containers) aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.  

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent merken, 

handelsnamen, octrooien of ander rechten uit of van de Materialen te verwijderen 
of te wijzigen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van 
de vergunningen die benodigd zijn voor de plaatsing van het Materiaal.  

De Materialen blijven te allen tijde eigendom van Renewi Westpoort . Het is 

Opdrachtgever verboden de Materialen te verkopen, te verhuren dan wel 
anderszins te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen. Opdrachtgever 

dient de materialen als een goed huisvader te beheren en de Materialen afdoende 
te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle mogelijke risico’s. 
Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat:  

1. in het aan hem ter beschikking gestelde Materiaal alleen Afvalstoffen, Grond 
en/of Bouwstoffen worden gedeponeerd die van hemzelf afkomstig zijn;  

2. in het aan hem ter beschikking gestelde Materiaal alleen Afvalstoffen, Grond 
en/of Bouwstoffen worden gedeponeerd die door hem zijn omschreven zoals 

bedoeld in de artikelen 8.1 en 8.2 van deze Algemene Voorwaarden;  
3. in het aan hem ter beschikking gestelde Materiaal geen Afvalstoffen, Grond 

en/of Bouwstoffen worden gedeponeerd die daarin krachtens 

Overeenkomst of krachtens enige vanwege de overheid, internationale 
regelgeving of Renewi Westpoort  gestelde voorschriften, reglementen, 

instructies of aanwijzingen niet mogen worden gedeponeerd. In geen geval 
mogen kadavers en/of slachtafval en/of stankverspreidende, verhardende, 

giftige, bijtende, zelfontbrandende, explosieve, radioactieve of anderszins 
agressieve of gevaarlijke Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen in het aan 

Opdrachtgever ter beschikking gestelde Materialen worden gedeponeerd;  

4. in het aan hem ter beschikking gestelde Materiaal geen Afvalstoffen, Grond 
en/of Bouwstoffen worden gedeponeerd die groter van afmeting en/of 

omvang zijn dan het Materiaal;  
5. geen Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen buiten het aan hem ter 

beschikking gestelde Materiaal steken en/of uit het aan hem ter beschikking 
gestelde Materiaal kunnen vallen en/of waaien;  

6. het aan hem ter beschikking gestelde Materiaal evenmin op andere wijze 
onjuist is beladen of is overbeladen.  

Vanaf het moment dat de Materialen in de macht van Opdrachtgever zijn 
gekomen, gaat het risico ter zake van verlies van of schade aan de Materialen over 

op Opdrachtgever. Alle Materialen worden geacht zich in goede staat te bevinden 
op het moment dat zij in de macht van Opdrachtgever komen, behoudens door 
Opdrachtgever te leveren tegenbewijs. 

Opdrachtgever is gehouden klachten omtrent of gebreken aan de Materialen 

uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat de Materialen in de macht van 
Opdrachtgever zijn gekomen schriftelijk aan Renewi Westpoort  te melden.  

7. Opdrachtgever is gehouden verlies van en/of schade aan de Materialen 
terstond, doch uiterlijk binnen drie dagen nadat de schade ontdekt of 

redelijkerwijze had kunnen worden ontdekt,schriftelijk aan Renewi 
Westpoort  te melden. Onder schade wordt onder andere verstaan, schade 

wegens brand, diefstal en besmeuring. De beschadigde Materialen worden 
door Renewi Westpoort , voor rekening van Opdrachtgever, gerepareerd, dan 

wel vervangen, één en ander ter beoordeling van Renewi Westpoort . Renewi 
Westpoort  zal de kosten van reparatie of vervanging afzonderlijk bij 

Opdrachtgever in rekening brengen.  

8. Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de 
behoorlijke bewaring van de Materialen. Opdrachtgever is gehouden om de 

Materialen op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, te 
behandelen, te beladen en schoon te houden.  

9. Schade, geleden door Opdrachtgever en/of derden, veroorzaakt door de 
Materialen nadat de Materialen in de macht van Opdrachtgever zijn 

gekomen, is voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever 

vrijwaart Renewi Westpoort  en door Renewi Westpoort  ingeschakelde 
derden voor alle aanspraken in dit verband.  

10. Kosten vanwege de normale slijtage van de Materialen dan wel schade aan 
de materialen veroorzaakt door toedoen van Renewi Westpoort  komen voor 

rekening van Renewi Westpoort . Reparatie en/of vervanging van de 
Materialen door Renewi Westpoort  of door Renewi Westpoort  ingeschakelde 

derden dient door Opdrachtgever te worden gedoogd. Opdrachtgever heeft 
geen recht op enige vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of 

anderszins.  

11. Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes welke voortkomen uit 
de plaatsing van de Materialen op zijn terrein en de openbare weg in 

overeenstemming met zijn aanwijzingen. Opdrachtgever vrijwaart Renewi 
Westpoort  en door Renewi Westpoort  ingeschakelde derden voor alle 

aanspraken in dit verband.  
12. Renewi Westpoort  is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever vanwege 

belemmeringen in het gebruik van de Materialen, welke derden aan 

Opdrachtgever toebrengen.  
13. Opdrachtgever is gehouden de Materialen na beëindiging van de 

Overeenkomst, in goede staat (en voor zover het containers betreft, tevens 
leeg) en voor eigen rekening en risico aan Renewi Westpoort  te retourneren. 
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De kosten van reiniging en herstel van de Materialen zijn voor rekening van 
Opdrachtgever.  

14. Opdrachtgever staat er voor in dat te ledigen en/of te vervoeren containers – 
indien van toepassing met gesloten deksel – op de dagen waarop ze worden 

geledigd en/of opgehaald, gereed staan op de openbare weg of op een goed 
toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg dan wel op 

een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor 

personeel en materieel van Renewi Westpoort , zodanig dat hun plaatsing 
niet in strijd komt met veiligheids- en/of verkeersvoorschriften en geen 

gevaar oplevert voor Renewi Westpoort  of derden. Opdrachtgever is 
verplicht om voor eigen rekening te zorgen voor voldoende verlichting en/of 

bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren containers en/of de 
Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen en de voor de verkeersveiligheid 

vereiste maatregelen te treffen. Kosten welke mochten ontstaan doordat de 

containers niet gereed staan op een plaats die aan de openbare weg is 
gelegen of op een plaats die voor het te bezigen transportmiddel niet of 

onvoldoende bereikbaar is, komen voor rekening van Opdrachtgever. 
15. In geval een container verkeerd is beladen of is overbeladen, beladen is met 

andere Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen dan is overeengekomen, de 
Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen niet beantwoorden aan de door 

Opdrachtgever verstrekte omschrijving, het opgedragen transport van de 
Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen in strijd is met eisen op grond van de 

vervoersregelgeving en/of indien de inzameling, recycling of transport een 

gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert c.q. op kan leveren, één en 
ander ter beoordeling van Renewi Westpoort , is Renewi Westpoort  

gerechtigd om de container niet te ledigen, de afvoer van de 
container/Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen te weigeren en/of de 

container/Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen voor rekening en risico van 
Opdrachtgever retour te zenden aan Opdrachtgever. Renewi Westpoort  is 

jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade (kosten 

en/of boetes daaronder begrepen) die ontstaat doordat Renewi Westpoort  
de container niet ledigt, de afvoer van de container/Afvalstoffen, Grond en/of 

Bouwstoffen weigert en/of de container/Afvalstoffen, Grond en/of 
Bouwstoffen voor rekening en risico van Opdrachtgever retour zendt aan 

Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Renewi Westpoort  voor alle 
aanspraken van welke aard dan ook die derden in dit verband jegens haar 

geldend mochten maken.  
16. Opdrachtgever is gehouden om gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst, alle bij hem vrijkomende Afvalstoffen, Grond en/of 

Bouwstoffen die omschreven zijn in de Overeenkomst, aan Renewi 
Westpoort  aan te bieden.  

11. Vervoer van Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen  

1. Op het binnenlands vervoer van Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen zijn 

naast deze Algemene Voorwaarden tevens van toepassing de meest recente 
versie van de Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de 

weg zoals vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd bij de 

rechtbank Amsterdam en Rotterdam. De Algemene Voorwaarden voor het 
Afvalstoffenvervoer over de weg liggen ter inzage bij Renewi Westpoort  en 

zullen, vanwege hun omvang, op eerste verzoek kosteloos aan 
Opdrachtgever worden toegezonden. Bij strijdigheid tussen een bepaling 

van de Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de weg en 
deze Algemene Voorwaarden prevaleren deze Algemene Voorwaarden.  

2. Op het grensoverschrijdend vervoer van Afvalstoffen, Grond en/of 
Bouwstoffen is van toepassing het Verdrag betreffende de overeenkomst tot 

internationaal vervoer van goederen over de weg (het CMR-Verdrag) alsmede 

de met het CMR-Verdrag niet strijdige bepalingen uit deze Algemene 
Voorwaarden. 

12. Veiligheid en Milieu  

Opdrachtgever dient ter zake van de Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen de 

van overheidswege en de bij Renewi Westpoort  geldende, al dan niet in de 
Overeenkomst neergelegde dan wel gedurende de Overeenkomst mondeling of 

schriftelijk verstrekte, veiligheids- en milieuvoorschriften, reglementen, 
instructies en aanwijzingen in acht te nemen.  

 

13 (Intellectueel) Eigendom en geheimhouding  

1. Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom 
alsmede auteursrechten blijven bij Renewi Westpoort  berusten.  

2. Alle door Renewi Westpoort  aan Opdrachtgever verstrekte tekeningen, 
documenten en gegevens blijven eigendom van Renewi Westpoort .  

3. Het is partijen niet toegestaan uit hoofde van de Overeenkomst of anderszins 
ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de andere partij, in de 

ruimste zin van het woord, aan derden bekend te maken, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met 
uitzondering van publiekelijk bekende informatie.  

14. Aansprakelijkheid Renewi Westpoort   

1. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste 

roekeloosheid, is Renewi Westpoort  niet aansprakelijk voor enige schade 
(waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, 

verlies aan omzet of goodwill, verminderde omzet, gederfde winst, andere 

bedrijfs- of milieuschade), direct of indirect en van welke aard dan ook, 
ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie deze is 

veroorzaakt. Ingeval de aansprakelijkheid en de schade zijn gedekt door de 
verzekeraar van Renewi Westpoort , is Renewi Westpoort  slechts gehouden 

de schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van de door haar 
verzekeraar gedane uitkering.  

2. Opdrachtgever vrijwaart Renewi Westpoort  voor alle aanspraken van welke 
aard dan ook die derden jegens Renewi Westpoort  geldend mochten maken 

ter zake van eventueel te lijden of geleden schade die verder gaan dan de 

aansprakelijkheid die Opdrachtgever jegens Renewi Westpoort  kan doen 
gelden, tenzij dwingend recht anders bepaalt.  

3. Binnen het kader van de beperking van de aansprakelijkheid in voorgaande 
leden is Renewi Westpoort  slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van 

werkzaamheden die door Renewi Westpoort  zelf of in haar opdracht zijn 
verricht.  

4. Schade die niet ontdekt en gemeld wordt binnen vijf werkdagen na 

voltooiing van de Werkzaamheden waarmee de schade rechtstreeks verband 
houdt of na aflevering van de Producten, komt niet voor vergoeding in 
aanmerking.  

15. Aansprakelijkheid Opdrachtgever  

1. Indien Opdrachtgever enige verplichting op grond van de wet, 
Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig of niet 

behoorlijk nakomt, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle (directe en 
indirecte) schade (waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, 

immateriële schade, verlies aan omzet of goodwill, verminderde omzet, 

gederfde winst, andere bedrijfs- of milieuschade) die Renewi Westpoort  en 
derden dientengevolge lijden. 

2. Opdrachtgever is jegens Renewi Westpoort  en derden aansprakelijk voor alle 
schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van hemzelf, van zijn 

personeel of van degenen die door hem bij de uitvoering van de 
Overeenkomst zijn betrokken.  

3. Het gebruik van Producten, Materialen en andere zaken die door of vanwege 

Opdrachtgever door Renewi Westpoort  bij de uitvoering van de 
Werkzaamheden worden gebruikt, is en blijft voor risico van Opdrachtgever. 

Indien als gevolg van een ondeugdelijke verpakking, in de ruimste zin van het 
woord, schade ontstaat, is Opdrachtgever steeds hiervoor aansprakelijk.  

4. Opdrachtgever vrijwaart Renewi Westpoort  voor alle aanspraken van derden 
jegens Renewi Westpoort  op vergoeding van schade op grond van 

aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige leden van dit artikel.  
5. Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van 

Renewi Westpoort  als derden aangemerkt.  

16. Overmacht  

1. Van overmacht aan de zijde van Renewi Westpoort  is sprake indien de 

nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk 
wordt verhinderd of bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare 

omstandigheid die buiten haar macht is gelegen, zoals – maar niet beperkt 
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tot - overheidsmaatregelen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (natuur-
)rampen, staking, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremmingen van 

vervoer en andere transportstoringen, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen, 
bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde verstrekking aan Renewi Westpoort  

van bij derden bestelde zaken of diensten, vertraagde of niet-acceptatie van 
de Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen door een be- of 

verwerkingsinrichting, intrekking van vergunningen, storingen in de 

bedrijfsvoering van Renewi Westpoort , dan wel storingen in de bedrijven van 
haar Opdrachtgevers of toeleveranciers of in andere bedrijven van derden 

waarop Renewi Westpoort  is aangewezen voor het kunnen nakomen van de 
Overeenkomst.  

2. Renewi Westpoort  is gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst op te schorten in geval van overmacht. Indien de periode 

waarin Renewi Westpoort  door overmacht niet in staat is om haar 

verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen langer duurt 
dan dertig dagen hebben zowel Renewi Westpoort  als Opdrachtgever het 

recht om de Overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkende 
schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. 

Indien Opdrachtgever deze bevoegdheid uitoefent, dan is hij gehouden om 
voor eigen rekening en risico de Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen terug 

te nemen.  
3. Indien Renewi Westpoort  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk 

aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel slechts gedeeltelijk aan haar 

verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd hiervoor afzonderlijk te 
factureren.  

17. Opschorting en beëindiging  

1.  Renewi Westpoort  is gerechtigd om, onverminderd haar recht op schade-

vergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst 
met onmiddellijke ingang de (a) uitvoering van de Overeenkomst en alle 

daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten en/of (b) die 

Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, indien:  

1. de Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen niet dusdanig door 

Opdrachtgever worden aangeboden conform de aanwijzingen van 
Renewi Westpoort , welke zijn neergelegd in de Overeenkomst, de 

Acceptatievoorwaarden alsmede alle andere aanwijzingen die Renewi 

Westpoort  op een later tijdstip mondeling of schriftelijk aan 
Opdrachtgever heeft gegeven in zake de wijze waarop de Afvalstoffen, 
Grond en/of Bouwstoffen dienen te worden aangeboden en/of verpakt; 

2. Opdrachtgever aan Renewi Westpoort  geen deugdelijke omschrijving 

c.q. opgave heeft verstrekt van de aard, de hoeveelheden, de 
eigenschappen en de samenstelling van de Afvalstoffen, Grond en/of 

Bouwstoffen dan wel Opdrachtgever de omschrijvingsformulieren niet 
ondertekend heeft geretourneerd;  

3. een nader onderzoek van de door Opdrachtgever aangeboden 

Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen noodzakelijk is; Opdrachtgever 

aan Renewi Westpoort  geen gelegenheid heeft gegeven om monsters te 
nemen van de aangeboden Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen;  

4. de in ontvangst genomen Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen geheel 

dan wel gedeeltelijk afwijken van de gegevens die Opdrachtgever aan 
Renewi Westpoort  heeft verstrekt;  

5. Renewi Westpoort  ingevolge overheidsvoorschriften de door 
Opdrachtgever aangeboden Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen niet 

zelf mag inzamelen, verwerken en/of recyclen dan wel bij de verwerking 
en/of recycling Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen en/of restanten 

overblijven die door Renewi Westpoort  niet mogen worden bewaard op 
haar bedrijfslocatie dan wel bij derden.  

6. Opdrachtgever enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, 
niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; 

7. ten aanzien van Opdrachtgever faillissement of surséance van betaling 
is aangevraagd, dan wel indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, 
schuldsanering is aangevraagd;  

8. de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of 
stilgelegd;  

9. executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het 
vermogen van Opdrachtgever;  

10. Renewi Westpoort  gegronde redenen heeft om te vrezen dat 
Opdrachtgever niet in staat is dan wel zal zijn om zijn verplichtingen 

voortvloeiende uit de met Renewi Westpoort  gesloten Overeenkomst te 
voldoen en Opdrachtgever op verzoek van Renewi Westpoort  niet of 
onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.  

2. Alle vorderingen die Renewi Westpoort  in de gevallen bedoeld in lid 1 van dit 

artikel op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en 
volledig opeisbaar zijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich jegens 
Renewi Westpoort  op enig opschortingsrecht of verrekening te beroepen.  

3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

te ontbinden, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn 
verplichtingen. Renewi Westpoort is jegens Opdrachtgever niet aan-

sprakelijk voor eventuele schade die ontstaat doordat Renewi Westpoort  de 
uitvoering van de Overeenkomst opschort of de Overeenkomst ontbindt op 

grond van een omstandigheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 
Opdrachtgever vrijwaart Renewi Westpoort  voor alle aanspraken van welke 

aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van 
eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van opschorting of 
ontbinding van de Overeenkomst.  

4.   Opdrachtgever is in geval van opschorting en ontbinding van de 

Overeenkomst verplicht de door Renewi Westpoort  reeds ter uitvoering van 
de Overeenkomst gemaakte kosten alsmede de door Renewi Westpoort  
eventueel geleden schade te vergoeden.  

5. Opdrachtgever is verplicht om de Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen 

waarop de ontbonden of opgeschorte Overeenkomst betrekking heeft op 
eerste verzoek van Renewi Westpoort  voor eigen rekening en risico terug te 

nemen, tenzij partijen met inachtneming van het navolgende artikellid een 
nieuwe Overeenkomst aan gaan met betrekking tot de Afvalstoffen, Grond 

en/of Bouwstoffen. Indien Opdrachtgever weigert om de Afvalstoffen, Grond 

en/of Bouwstoffen terug te nemen, worden de Afvalstoffen, Grond en/of 
Bouwstoffen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever worden 
opgeslagen.  

6. Renewi Westpoort  kan ter zake van de Afvalstoffen, Grond en/of 
Bouwstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft een nieuwe Aanbieding 

doen, doch is daartoe niet verplicht. De eigendom en het risico van de 

Afvalstoffen, Grond en/of Bouwstoffen, waarop de ontbinding betrekking 
heeft, wordt geacht pas op Renewi Westpoort  over te gaan, zodra de 
gewijzigde of vervangende Overeenkomst tot stand is gekomen.  

 

18. Algemene voorzieningen  

1. Opdrachtgever is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde 

van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten geheel of 
gedeeltelijk aan derden over te dragen.  

2. Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van tot stand 
komen van de Overeenkomst zijn uitgegaan, zodanig wijzigen dat naleving 

van een of meer van deze Algemene Voorwaarden daardoor in redelijkheid 
van een der partijen niet meer kan worden gevergd, dan zal overleg 
plaatsvinden over het tussentijds wijzigen van de Overeenkomst.  
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19. Toepasselijk recht en geschillen  

1. Op alle transacties waarvoor deze Algemene Voorwaarden gelden, is het 
Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van 

internationale verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voor zover 
deze geen dwingend recht bevatten.  

2. Alle geschillen van welke aard dan ook die tussen partijen mochten ontstaan, 
zullen bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank te Arnhem, 

onverminderd het recht van Renewi Westpoort  om Opdrachtgever te 

dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Een geschil 
is aanwezig zodra een der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft 

medegedeeld.  
3. In geval van verschillen tussen deze Algemene Voorwaarden en vertalingen 

daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.  

20. Inwerkingtreding  

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 18 mei 2009 en zijn op 18 mei 

2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 
09143681. Op het moment van het deponeren van deze Algemene Voorwaarden 

was de naam van Renewi Westpoort B.V. Putman Afval en Recycling Amsterdam 
B.V. 

 

 

 


